Nieuwsbrief nummer 16 • 18 mei 2017

Agenda
t/m uiterlijk 22 mei
18 mei
19 mei
22 mei
23 mei
24 mei
25 en 26 mei
26 mei
29 mei
30 mei
31 mei
1 juni
2 juni
3 juni t/m 11 juni

Inzamelen sponsorgeld
Praktijk fietsexamen groep 7
Eerste deel opbrengst wordt naar de bank gebracht.
Uniformdag
Sportdag groep 8; Bas Gans voor groep 1-2 C
Slotdag Cirkelkinderen voor Ninos de Guatemala voor kinderen, ouders en anderen
Hemelvaart. De kinderen zijn donderdag en vrijdag vrij
Tweede deel opbrengst wordt gestort
Start Kanjerweek; Groep 8 bezoekt het Anne Frankhuis
Bas Gans voor 1-2 D; Start Avond4Daagse
Groep 8 bezoekt de lesbus “Wereldexpress”
Bas Gans voor 1-2 E
Slotavond Avond4Daagse
Pinkstervakantie

Cirkelkinderen voor Ninos de Guatemala…. Feest !
De kinderen hebben tijdens de zeer geslaagde sponsorloop naar alle waarschijnlijkheid een recordbedrag bij
elkaar gerend. Op de Slotdag zullen wij het totale bedrag rond 19.30 uur bekend maken. Zorg dat u erbij bent!
De run was een enorm succes, mede door de hulp van vele ouders. Jullie waren geweldig! De foto’s staan op de
website. Doet u mee om uw kinderen te helpen al het sponsorgeld in te zamelen?!
22 mei: uniformdag. Een blauwe broek/rok en wit shirt zijn voldoende.
24 mei: slotfeestdag op school van 16.00 uur tot 20.00 uur. Komt allen. Met echt Guatemalteeks eten, maar
ook westerse gerechten. Workshops voor de kinderen, een grote veiling met o.a. kunstwerken en diensten van
leerkrachten. 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. U kunt op school dineren en er lekker wat bij drinken. 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 nieuwsbrief@bsdecirkelamstelveen.nl een mailtje
sturen. (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
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De Veiling
Onze dozen

2 kaarten
voor het Nemo

2 pakketten kinderen
voor kinderen

3 keer 1 uur bowlen
bij de Kegel

2 keer 5 kaarten
voor glowgolf

1 taart voor 10
personen

2 keer 5 kaarten
TunFun

gesigneerd boek
de Gorgels van
Jochem Meijer

2 bonnen t.w.v. 28,- bij
schoonheidsspecialiste bij
Cecilia

5 kaarten
Jump XL

Kinderpiano 60 cm
(kleur is zwart)

4 keer een maandabonnement
tennisvereniging Startbaan

De Veilingitems
-

De groepswerken van alle klassen van de Cirkel
Eén seizoen gratis voetbal lidmaatschap bij Amstelveen Heemraad voor een pupil of junior
1 jaar gratis recreatief turnen bij I-Turn
Een tegoedbon voor het schminken van 10 kinderen bij Painting en Smile
Een tegoedbon voor een georganiseerd kinderfeestje bij Kids Entertainment
Een cadeaubon voor een fotoshoot op locatie in Amstelveen bij Diane Kuiken
2 keer een 10-persoons workshop bij Starbucks.

De diensten van de leerkrachten
-

Geitenboerderij met picknick met juf Corine en juf Marloes ( voor 3 kinderen)
geitenboerderij en ijsje eten met juf Graciela en juf Linda
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-

Bezoek Amstelpark en ijsje eten met juf Shona en juf Linda ( 2 kinderen)
Een fotoshoot voor 2 kinderen met juf Denise en juf Martine
Bowlen bij de kegel met juf Manja en juf Eefje
Een hardlooptraining van een uur met meester Fred
Glowgolfen voor 4 kinderen met juf Rianne en juf Tisja
Bowlen bij de Kegel met juf Kim en juf Silvia
Koekjes bakken met juf Marieken en juf Andrea ( 3 kinderen)
Thuis bij juf Simone lunchen tijdens de overblijf met juf Simone en juf Daphne ( 2 kinderen)
Een schaatstraining met juf Marlous ( max. 3 kinderen)
Een filmavond voor 6 kinderen met juf Inge en juf Marieke
Pannenkoeken eten met juf José en juf Ineke( 3 kinderen)
Pannenkoeken eten met juf Karin en juf Ans ( 3 kinderen)

Voor de betalingen van de strippenkaarten, consumptiemunten en veilingartikelen is een
pinapparaat beschikbaar. De dozen moeten gevuld worden met briefjes van € 5,--.

Aanmelden jongere broertjes en zusjes
In verband met de sterke aanwas en de wachtlijst die wij helaas moeten hanteren, is het verstandig ruim op tijd
jongere broertjes en zusjes aan te melden op school. Bij Cora Bakker kunt u een aanmeldingsformulier ophalen.

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
Pinksteren
Maandag 21 mei
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.
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