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Agenda
23 juni
26 juni
27 juni

28 juni
30 juni
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
10 juli

Cirkelshows 8.30 uur: 1-2b, 3b en 4-5b. 13.15 uur: 5a en 6a
Dode Hoekproject voor groep 7 en 8
Nada tot samba voor groep 6-7 en 8
Vanaf 15.30 uur mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuwe blazersklas op het
Hoofdgebouw. Kinderen kunnen de instrumenten uitproberen
Sportdag
Cirkelshows 8.30 uur: 1-2d, 1-2e en 4a; 11.00 uur: 1-2a, 1-2c en 3a; 13.15 uur: 6-7a en 7a
Uitnodigingen contactmoment gaan mee
MR
Kanjerles met ouders
Kennismakingsochtend voor nieuwe leerlingen
Slotconcert Blazersklas in de Paaskerk vanaf 19.15 uur
Rapport
Contactmiddag en avond

Dode Hoekproject
Op maandag 26 juni gaan de kinderen van groep 7 en 8 naar het Stadshart om daar een les over de dode hoek
bij te wonen. Ze kunnen dan zelf in een vrachtwagen plaatsnemen om zo te ervaren waar de dode hoeken zitten.
De groepen vertrekken vanaf school al om 08.15 uur. Om 11.15 uur verwachten zij weer op school te zijn.

Sportdag woensdag 28 juni Startbaan 2 Amstelveen
Hier volgen daarom enkele belangrijke mededelingen voor deze dag. Alle leerlingen worden om 8.30 uur bij de
ingang van de atletiekbaan verwacht (Startbaan 2, Amstelveen). Hier worden ze ontvangen door hun
groepsbegeleider. Wij verwachten de kinderen in sportieve kleding (trainingspak o.i.d. en sportschoenen). Denk
hierbij ook aan het insmeren van de kinderen wanneer het erg mooi weer is. Het is handig om een bidon met
water mee te geven (dinsdag krijgen de kinderen van school een bidon mee naar huis die ze natuurlijk op de
sportdag kunnen gebruiken). Vanuit school krijgen de kinderen fruit en aan het einde van de sportdag iets
lekkers.
De eindtijd voor alle groepen is 12.15 uur, de kinderen kunnen dan weer bij de atletiekbaan opgehaald worden.
Alle ouders, oma’s, opa’s, oppas en andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom op deze
spectaculaire dag.
Heeft u zich opgegeven als hulp voor de sportdag, dan vragen wij u zich te melden om 8.15uur bij de
sportdagcommissie bij de wedstrijdtafel bij de atletiekbaan. U krijgt per mail al de nodige informatie toegestuurd.
Leerlingen van de sportafdeling van het Panta Rhei begeleiden de spelonderdelen voor de groepen 3 t/m 7. De
leerlingen van groep 8 begeleiden de spelletjes van de groepen 1 en 2.
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Kanjerles
Op dinsdagochtend 4 juli om half negen, zal er in de groepen 1/2B, 3A, 6A en 6/7B een Kanjerles worden gegeven
waarbij ouders uit de betreffende groep van harte welkom zijn. Op deze manier kunnen ouders zien wat een
Kanjerles inhoudt en hier thuis met hun kind over praten. De les zal ongeveer drie kwartier duren. We hopen u
te zien!

Nada tot samba
Afgelopen dinsdagen hebben de groepen 6/7 en 8 genoten van de muziekles Nada tot Samba. Samen met de
muziekdocent maakten de leerlingen muziek op de surdo’s, agogobels, shakers en de tamborim. Lekker
trommelen en met zijn allen een Braziliaanse mars maken. Een heleboel geluid maar gezellige muziek! Komende
dinsdag is de laatste les.

De moestuintjes op de patio
Voor de pinkstervakantie is de patio flink onder handen genomen. Het onkruid is gewied en de plantjes zijn
gepoot. De ouders die daar, samen met de kleuters, aan mee hebben geholpen willen wij via deze weg nogmaals
bedanken voor hun inzet! Met elkaar willen we proberen de tuintjes onkruid vrij te houden. De kleuters genieten
van de patio! Ze zien de plantjes groeien en bloeien, slakken kruipen en bijen vliegen. Het is een leerzame plek.
De tuintjes liggen er nu netjes bij, alleen de tegels zijn door de jaren heen verkleurd en aangegroeid met mos.
Graag willen wij daarom een oproep doen. Vindt u het leuk om de tegels schoon te spuiten of wilt u het zand, na
het schoon spuiten, invegen? U kunt zich aanmelden bij juf Denise (denisedelange@bsdecirkelamstelveen.nl) of
juf Corine (corineniesing@bsdecirkelamstelveen.nl). Een hoge drukspuit wordt voor u geregeld. We hebben
maar twee ouders van de kleutergroepen nodig. Wij horen graag van u.

Groepen en leerkrachten 2017-2018
Wij maken z.s.m. de verdeling van de leerkrachten over de groepen bekend.

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

Nieuws van samenwerkende partners
Mad Science Zomerkamp, een goed idee!
Geen dag is hetzelfde bij het FREAKY programma van Mad Science Noord-Holland deze zomer. Speel een spion,
met geheime codes en stiekeme snufjes. Los een misdrijf op als een rechercheur, door bewijsstukken te
onderzoeken. Zie ze vliegen na een dag over luchtvaart, en leer over robots door kennis te maken met coderen.
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten en gezelligheid. Lekker veel doen staat
voorop, want je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen doet. We gaan volop aan de
slag met wetenschap en techniek en natuurlijk gaan we ook naar buiten om te spelen en te experimenteren.
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten!
PRAKTISCHE INFORMATIE
 Van 24 juli t/m 31 augustus
 Van 9:00 tot 16:00 uur
 Vier dagen met een eigen thema
 Op diverse gave locaties
 Professionele begeleiding
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 Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
 Inclusief lunch
 Inclusief experimentjes voor thuis
 Bekijk het digitale magazine
DE LOCATIES
 Amstelveen - Bibliotheek Amstelveen Stadsplein
 Amsterdam - VondelCS
 Castricum - De Hoep
 Cruquius - Museum De Cruquius
 Haarlem - Teylers Museum
 Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Centrale
Naarden - Nederlands Vesting Museum
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