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Agenda
4 mei
5 mei
5 mei t/m 7 mei
8 mei
10 mei
11 mei t/m 22 mei
14 mei
22 mei
23 mei
24 mei
25-26 mei

MadScience show voor de groepen 1-2; Contactmiddag en avond; Dodenherdenking
Bevrijdingsdag: de kinderen zijn vrij
Sponsors zoeken voor de sponsorloop
Sponsorkaarten inleveren bij de juf of meester
Sponsorloop. De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht.
Inzamelen sponsorgeld
Moederdag en Ronde Hoeploop
Uniformdag
Bas Gans voor groep 1-2 C
Slotdag Cirkelkinderen voor Ninos de Guatemala voor kinderen, ouders, opa’s en
oma’s
Hemelvaart. De kinderen zijn donderdag en vrijdag vrij.

Sponsorloop Cirkelkinderen voor Ninos de Guatemala
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.
De kinderen hebben nog een paar dagen om zoveel mogelijk sponsors te vinden. Doet u mee om uw kinderen
daarbij te helpen en daardoor de kinderen in Guatemala te ondersteunen?!
8 mei: sponsorkaarten op school inleveren. Onze kinderen zijn deze week zeer enthousiast begonnen aan het
verzamelen van sponsors voor de sponsorloop. Op 8 mei moeten zij deze sponsorkaarten bij de groepsleerkracht
inleveren, met hopelijk veel sponsors en mooie bedragen.
10 mei: sponsorloop rondom het scholencomplex aan de Orion ( 1 rondje is 500 meter). Wethouder Maaike
Veeningen zal het startschot geven.
Autoverkeer is vanaf 8.45 uur niet meer mogelijk rondom het scholencomplex. Parkeer uw auto dus buiten het
wijkje. Wij verwachten alle kinderen op 10 mei om 8.30 uur in sportkleding op school. Na een gezamenlijke
opening om ca. 8.50 uur met een toespraakje van de wethouder en een toepasselijk lied, zal het symbolische
startschot gelost worden. Tijdens het rennen van de rondjes wordt de kaart afgestempeld, zodat wij aan het eind
kunnen uitrekenen hoeveel sponsorgeld elk kind in de week erna kan gaan ophalen. De eerste volle kaarten zijn
al ingeleverd en nieuwe kaarten opgehaald. Ga zo door.
11 mei tot 22 mei: ophalen sponsorgeld. Op donderdag 11 mei krijgt uw kind de sponsorkaart weer mee naar
huis, om het geld op te halen. Uiterlijk 22 mei kunnen de kinderen de envelop met het opgehaalde geld inleveren
bij de groepsleerkracht. Helpt u uw zoon/dochter om dit tijdig voor elkaar te krijgen?
22 mei: inleveren sponsorgeld en uniformdag. Een blauwe broek/rok en wit shirt zijn voldoende.
24 mei: slotfeestdag op school van 16.00 uur tot 20.00 uur. Met echt Guatemalteeks eten, maar ook westerse
gerechten. Workshops voor de kinderen, een grote veiling met o.a. kunstwerken en diensten van leerkrachten.
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De kinderen kunnen een strippenkaart voor € 5,00 kopen, goed voor 6 workshops. Neem genoeg (gepast) geld
mee of uw pinpas! Het is voor het goede doel. Voor de Guatemalteekse maaltijden hebben wij een Foodtruck op
de speelplaats staan. Deze slotdag is bedoeld voor kinderen, ouders en andere belangstellenden. Het restaurant
opent om ca. 17.30 uur. De grote veiling start rond 18.30 uur. U kunt ook aan een verloting van prachtige
producten meedoen. Door € 5,00 in een envelop bij de `loterijdoos` in te leveren, maakt u kans te winnen. De
trekking is tijdens de veiling. De veiling wordt geleid door een verrassende gast.
Wij zijn nog op zoek naar ouders of opa’s/oma’s , die op de slotdag willen helpen. U kunt u d.m.v. de
inschrijflijsten bij de lokalen opgeven of een mailtje sturen aan nieuwsbrief@bsdecirkelamstelveen.nl . (Het gaat
om het begeleiden van een knutselactiviteiten/ schminken of haren vlechten).
Sponsor gezocht
Om deze weken tot een enorm succes te maken zijn wij nog op zoek naar een stevige sponsor, die ons kan helpen
om de aanloop- en organisatiekosten mede te financieren. Kunt u of uw bedrijf of werkgever ons dit jaar
ondersteunen, wilt u dan contact opnemen met Fred van Oijen of Raymond Hogerwerf? Dat kan door dit mailtje
te beantwoorden of te mailen naar directie@bsdecirkelamstelveen.nl

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.

Blue-Bot, programmeren voor de onderbouw
De vijf kleutergroepen hebben sinds deze week een nieuwe bewoner: de Blue-Bot. Niet alleen de kleuters kunnen
hier gebruik van maken, ook voor de midden- en bovenbouw is er een Blue-Bot aangeschaft. De Blue-Bot kan
met de knoppen op zijn rug geprogrammeerd worden om routes te lopen. Tevens kan hij met de iPad bestuurd
worden. Bij de Blue-Bot gebruiken we een mat waar plaatjes, letters, cijfers, etc. onder kunnen liggen. De
kinderen leren hoe ze de Blue-Bot moeten programmeren om hem bijvoorbeeld naar een bepaalde letter te
laten lopen of ze proberen hem juist op een goede manier door een doolhof te sturen. Zo ziet hij eruit:
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