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Agenda
21 april
21 april t/m 7 mei
22 april t/m 30 april
1 mei
4 mei

Cirkelacademie; uiterlijk inleveren deelname Avond4daagse
Sponsors zoeken
Meivakantie
Start na meivakantie; laatste mogelijkheid om tevredenheidspeiling in te vullen
MadScience show voor de groepen 1-2; Contactmiddag en avond

Bezoek burgemeester en kinderburgemeester aan de Cirkel
Onze burgemeester, mevrouw M. van ’t Veld, bezocht samen met de kinderburgemeester Melle in het kader
van “Mensen maken Amstelveen” op 18 april de Cirkel. Zij gaven in de aanwezigheid van onze groep 6 en 7
leerlingen het startsein voor de verkiezing van de nieuwe kinderburgemeester van Amstelveen. Kinderen van de
groepen 6, 6-7 en 7 kunnen zich d.m.v. een sollicitatiebrief en filmpje aanmelden voor de vacante functie van
kinderburgemeester. Spannend.
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Geen Koningsdagontbijt
Door een technische fout bij de organisatie van de Koningsdagspelen krijgen wij dit schooljaar geen ontbijt. Dat
vinden wij ook niet zo heel erg. De kinderen hebben vorige week op school het Paasontbijt genoten.

Cirkelkinderen voor Ninos de Guatemalakinderen
Na onze vorige oproep hebben we enorm veel spullen binnen gekregen. Hartelijk dank daarvoor. Inmiddels
hebben we genoeg toiletrollen en plastic flesjes. Wel zijn we nog op zoek naar: (strijk)kralen, wol en lapjes stof.
Mocht u nog iets voor ons hebben dan kunt u dat inleveren bij juf Rianne (3b), juf Eefje (5a) of juf Inge (8a).
Na de presentatie van de vrijwilligers van Ninos de Guatemala hebben alle kinderen een sponsorkaart
meegekregen van school. Het is de bedoeling dat zij zoveel mogelijk sponsors zoeken voor de sponsorloop op 10
mei. Als de eerste kaart vol is, kunnen de kinderen een tweede (en evt. een derde) kaart bij de leerkracht halen.
8 mei: sponsorkaarten op school inleveren.
10 mei: sponsorloop rondom het scholencomplex aan de Orion ( 1 rondje is 500 meter)
11 mei tot 22 mei: ophalen sponsorgeld.
24 mei: slotfeestdag op school van 16.00 uur tot 20.00 uur.
Wij zijn nog op zoek naar ouders of opa’s/oma’s , die bij de sponsorloop en/of de slotdag, willen helpen. U kunt
op deze mail reageren of u d.m.v. de inschrijflijsten bij de lokalen opgeven. Op de slotdag gaat het om het
begeleiden van een knutselactiviteiten/ schminken of haren vlechten.

Verkeersexamen
Afgelopen donderdag hebben de kinderen van groep 7 het schriftelijk verkeersexamen gemaakt. Het praktisch
verkeersexamen zal plaatsvinden op donderdag 18 mei. Voor deze dag zoeken wij nog ouders/verzorgers die het
leuk vinden om te helpen. Wij zoeken hulp bij het meefietsen naar Westwijk waar het examen zal plaatsvinden
(tijd zal later nog bekend worden gemaakt) en mensen die deze dag voor een uurtje een post willen
bemannen. (Tussen 8:50 en 13:35 uur). U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkracht.

Personele veranderingen
Het kan u niet ontgaan zijn: de Cirkel groeit. Volgend schooljaar starten wij met 15 groepen. Er komt dus een
extra groep bij. Helaas vertrekt ook een van onze leerkrachten naar een andere school. Meester Wouter kan in
de omgeving van Haarlem aan de slag. Dat is heel jammer voor ons, maar wel begrijpelijk. Hij kan Olivier, die
straks 4 wordt, dan zelf naar school brengen. Wij hopen in mei te kunnen melden wie de nieuwe leerkrachten
op de Cirkel worden.

Zwangerschap
Juffrouw Eefje is in verwachting van haar tweede kind. Wij wensen haar een fijne zwangerschap toe.

Fietsen
Regelmatig blijven er ’s middags na schooltijd fietsen op de schoolpleinen staan. De kans bestaat dat deze fietsen
de volgende ochtend niet meer in dezelfde staat worden aangetroffen. Laat fietsen dus niet ’s nachts op het plein
staan. Er wordt ’s nachts geen toezicht gehouden.

Hardlopen met kinderen van Onderwijsgroep Amstelland
Een enthousiaste groep leerkrachten van Onderwijsgroep Amstelland heeft het initiatief genomen om leerlingen
en leerkrachten de mogelijkheid te bieden om onder de vlag van onze Stichting deel te nemen aan
hardloopevenementen in onze schoolomgeving. Het eerste evenement waar wij aan gaan deelnemen is de
Ronde Hoeploop in Ouderkerk op zondag 14 mei. We lopen voor Stichting Play and Learn. Deze stichting heeft
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als doel het bevorderen van een speelse benadering van leren door kinderen, in en buiten officiële instellingen,
in en buiten Nederland. Voor meer informatie: http://www.palsouthafrica.com .
Het inschrijfgeld is meteen de bijdrage voor het goede doel, maar meer mag natuurlijk ook. Heb je zin om mee
te lopen en in te zetten voor het goede doel, schrijf je dan in via de onderstaande link. We hopen op zoveel
mogelijk kinderen die mee doen. Klik hier om in te schrijven Er wordt voor shirtjes gezorgd, die tijdens het
evenement gedragen worden. Inschrijven dus…….

Vakantierooster 2017-2018
Eerste schooldag
Ma 4 september 2017
Herfstvakantie
Ma 23 oktober 2017 – vr 27 oktober 2017
Extra week voor de groepen 1-4
Ma 30 oktober 2017 – vr 3 november 2017
Vrije middag
Dinsdag 5 december 2017
Vrije middag
Vrijdagmiddag 22 december 2017
Kerstvakantie
Ma 25 december 2017 – vr 5 januari 2017
Voorjaarsvakantie
Ma 26 februari 2018 – vr 2 maart 2018
Paasweekend
Vr 30 maart 2018 – ma 2 april 2018
Meivakantie
Vr 27 april 2018 – vr 11 mei 2018
Vrije middag
Vrijdagmiddag 20 juli 2018
Zomervakantie
Ma 23 juli 2018 – vr 31 augustus 2018
In een later stadium zullen wij ook nog een aantal studiedagen melden.

Nieuws van Samenwerkende partners

Eerste communie
Zondag 21 mei doen Jacopo, Cloë , Adam , Babette en Maurits, Daniel en Elena en Amélie van de Cirkel hun
Eerste Heilige Communie. Dit is een bijzonder feestelijke viering. De viering is van 11.00 uur tot ongeveer 12.15
uur in de St. Urbanuskerk te Amstelveen.
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Koningsdagvakantie in de Meent
Het is al bijna weer Koningsdagvakantie. Hopelijk wordt het weer mooi, zodat je fijn naar buiten kunt. In de
Meent hebben we weer een aantal activiteiten georganiseerd, die zowel met mooi als slecht weer de moeite
waard zijn. Deze keer staan de meeste activiteiten in het teken van Koningsdag. Je kunt je al snel inschrijven,
want voor de dinsdag is het aantal plaatsen beperkt. Op woensdag en donderdag is iedereen van harte welkom.
We hopen dat er veel kinderen komen!
Het programma
Dinsdag 25 april: Koningsdag knutselen
We maken allerlei dingen die je op koningsdag op de vrijmarkt kunt verkopen.
Maximaal 20 kinderen
Wat kost het: € 3,00
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
Woensdag 26 april: Sportinstuif
En middagje lekker bewegen in de Sporthal van de Meent
Onbeperkt aantal kinderen
Wat kost het: € 3,- (met strippenkaart €2,50, met sport en cultuurabonnement gratis)
Leeftijd: 4 – 12 jaar
Tijd: 13.30u. – 15.30u.
Donderdag 27 april: Koningsdag
Bij De Meent zijn allerlei activiteiten: springkussens, doelschieten, apenkopgooien, virtueel racen,
brandweerspuiten en er zijn ook veel lekkere hapjes (daarvoor moet je betalen).
Kosten van de activiteiten: niets
Leeftijd: voor iedereen
Tijd: 9.30u. – 13.00u.
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