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Agenda
10 november
11 november
13 november
14 november
15 november
17 november
18 november
20 november
21 november
23 november

spelletjesochtend
Dana op TV: SBS 6 om 20.00 uur; St. Maarten
start Kanjerweek; OR vergadert
spelletjesmiddag
Engelse Dag
Cirkelacademiedag
Aster in gesprek met Maxima: NPO 3 om 19:30 uur; Sinterklaas komt aan
MadScience op school; uitnodigingen contactmiddag/avond
Versieravond voor sinterklaas
MR vergadering
MDA voor 4 a en 4 b.

Fietsverlichting controle
Bedankt lieve ouders, die vrijdag 3 november, de fietsen van de leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben
gecontroleerd. Het wordt steeds vroeger donker en het is dan van groot belang, dat fietsverlichting goed werkt.
Enkele ouders van de Ouderraad hebben samen met klassenouders de fietsen aan een grondige inspectie
onderworpen, waarvoor DANK. De ANWB ondersteunde ons met heel veel LIGHTWISE materiaal.

Cirkelkinderen op TV
Zaterdag 11 november is Dana Gelfand (groep 7) ballroom dansend te zien in “Circus Gerschtanowitz”. Dit
programma wordt uitgezonden op SBS 6 om 20.00 uur.
Koningin Maxima in gesprek met onze Aster vanaf zaterdag 18 november ( 4 zaterdagen) op NPO 3 om 19.25 uur
in het programma “Lang leve de Muziek”. ALLEMAAL KIJKEN ! Wat zijn wij trots op “onze” kinderen !
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Gezinsuitbreiding
Zowel juffrouw Eefje als juffrouw Simone zijn bevallen. Juffrouw Eefje is de trotse moeder geworden van dochter
Fay Lise en juffrouw Simone heeft zoon Bouke op de wereld gezet. Het gaat goed met moeders en kinderen.

Bezoek aan IBM
Vrijdag 20 oktober heeft groep 7-8 een bezoek gebracht aan IBM in Amsterdam. Dit was zeer interessant. We
hebben een TJ-Bot (robot) gemaakt en die daarna geprogrammeerd. De dag hebben we afgesloten met een
eierenwedstrijd. We zijn zeer netjes ontvangen en hebben een heel geslaagde dag gehad. IBM bedankt!

Engelse Dag op 15 november
Ook dit jaar willen we weer een Engelse dag houden. We starten de dag buiten op het schoolplein in een
“schooluniform”: Wit T-shirt/ trui/blouse en een blauwe broek/rok. Net als in Groot-Brittannië stellen de
kinderen zich bij de leerkracht op in een mooie rij. De kinderen van groep 3 t/m 8 zullen dus op het schoolplein
moeten wachten totdat de leerkracht ze komt halen. De groepen 1/2 mogen wel gewoon om 8.15 uur naar de
klas gaan. Gedurende de dag wordt er extra veel aandacht besteed aan het vak Engels en Engelse gebruiken.
We sluiten de dag af in de groepen met een high tea/ afternoon tea. We zouden het fijn vinden als een aantal
ouders, in overleg met de leerkracht, iets lekkers wil maken. Dit kan zoet of hartig zijn. Bij de klassen hangt een
intekenlijst.

Nieuw Speeltoestel
Op de speelplaats voor de groepen 1-2 zijn deze week (eindelijk) nieuwe speeltoestellen geplaatst. Wij hopen
dat onze kinderen heel veel plezier aan de nieuwe speelmogelijkheden gaan beleven. De upgrade van de
speelplaats is gefinancierd door de gemeente Amstelveen i.v.m. onze deelname aan Jump’in.

Bericht van de MR
Op 2 oktober is de MR voor het eerst dit schooljaar bijeen geweest. Juf Inge is verwelkomd als nieuw lid van de
MR. De Penningmeester van de Ouderraad, Jolanda, heeft een toelichting gegeven op de begroting van de
Ouderraad voor dit schooljaar. De OR verzorgt veel activiteiten voor de leerlingen van school, waaronder het
Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de sportdag, het afscheid van groep 8 en nog veel meer. Om deze activiteiten
mogelijk te maken wordt elk jaar aan de ouders een bijdrage per kind gevraagd en voor het twaalfde jaar op rij
is dat bedrag onveranderd € 46,-. De MR heeft ingestemd met de begroting en de bijdrage. Fred vertelde
vervolgens dat er een tweede bovenschoolse Plusklas Breinsteins van start is gegaan op dinsdagmiddag voor
leerlingen van groep 5 en 6 die extra uitdaging nodig hebben. Op 7 november zal een informatieavond voor
ouders over mediawijsheid plaatsvinden op school zodat ouders en school gezamenlijk kunnen optrekken bij het
op een veilige en leuke manier wegwijs maken van de leerlingen in de digitale wereld. In de zomervakantie zijn
veel laptops gestolen uit dependance Orion 1B. Om dit in de toekomst te voorkomen zullen extra
veiligheidsmaatregelen getroffen worden waaronder camera’s die de toegangsdeuren van de schoolgebouwen
in de gaten houden. Het jaarplan 2017-18 van de Cirkel voor is besproken. Tot slot is de taakverdeling van de MR
vastgesteld: Bert blijft voorzitter, Tisja en Inge zullen de notulen verzorgen, Luçan en Marieken zijn de GMRleden van de Cirkel en Vera heeft de portefeuille communicatie. De goedgekeurde notulen zijn te vinden op de
website www.bsdecirkelamstelveen.nl onder Ouders/MR. De leden van de MR zijn te bereiken via
mr@bsdecirkelamstelveen.nl of aan te spreken in de klas of op het schoolplein.

Fietsen laten staan ?
Soms blijven fietsen na schooltijd, of zelfs in weekenden en vakanties, staan in de fietsenrekken op school. Er
was een sleuteltje kwijt, de fiets had een lekke band …….. Het is echter niet verstandig. Er is in weekenden,
avonden en vakanties geen toezicht op dit openbare terrein en er kan dan van alles met de fietsen gebeuren.
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Loopt u een keer tegen een fietsvervoerprobleempje aan, meld het dan bij ons. Wij kunnen de fiets dan binnen
zetten. Hier staat hij veilig en kan niet gesloopt of gestolen worden.

Versieravond Sinterklaas
Maandagavond 20 november hebben wij enthousiaste ouders nodig om mee te helpen de school in
Sinterklaassfeer te brengen. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht of klassenouders.

Kerstvoorbereidingen, voor in uw agenda!
Op donderdagochtend 7 december willen wij de school in Kerststemming brengen. Na onze Kerstviering op
woensdag 20 december ruimen wij op donderdag 21 december de Kerstversieringen weer op. Mocht u het leuk
vinden om te helpen met het versieren van de school of met het opruimen, houd deze data dan vrij zodat u ons
kunt helpen! Over een aantal weken zal er bij iedere klas een intekenlijst hangen waar u zich kan opgeven. Hoe
meer ouders zich opgeven, hoe minder werk we hebben.

Nieuws van samenwerkende partners

Sint-Maartenoptocht 2017

Het is bijna 11 november en evenals vorig jaar organiseert de Stichting Wami op zaterdag 11 november in
samenwerking met De Meent en De Middenhof een grote Sint-Maartenoptocht. De drumfanfare Mavileo zal de
optocht begeleiden. Er komt dit jaar één tocht voor alle kinderen. De kinderen moeten zich om 18.15u.
verzamelen op het plein bij De Meent. De stoet vertrekt om 18.30u. en zal via een stuk van de wijk Waardhuizen
en door Middenhoven naar De Middenhof gaan. De tocht duurt ongeveer een uur. Bij de Middenhof worden de
kinderen getrakteerd op iets lekkers en mogen ze ook langs de deuren van de bewoners gaan om nog meer op
te halen. Daar moeten ze dan natuurlijk wel voor zingen!
Wij zoeken nog ouders die willen helpen met het begeleiden van de kinderen tijdens de optocht (vooral hulp bij
het oversteken) of die willen helpen met het klaarmaken en inschenken van de chocolademelk in de Middenhof.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij De Meent.
Op zaterdag 11 november kunnen de kinderen weer lampions maken in Winkelcentrum Middenhoven. Let ook
op de aankondigingen in het Winkelcentrum!
Namens de Stichting Wami, Annemarie de Bood

Schaken

tijdens de Schaakweek Amstelveen 2017
Basisscholieren Toernooi
In het E.G.C.C
Schokland 14 te Amstelveen
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Voor wie

:

Toernooiopzet

:

Wanneer
Aanmelding

:
:

Bij

:

Zaal open
Uitleg
Wedstrijden
Prijsuitreiking
Inschrijfgeld

:
:
:
:
:

Basisscholieren in de regio Amstelveen,
Uithoorn en Ouderkerk a/d Amstel.
Basiskennis schaakregels wel nodig!
2 groepen van ca. 75 scholieren, waarschijnlijk
- 1 groep voor scholieren uit groep 3-6
- 1 groep voor scholieren uit groep 7-8
7 ronden van max. 30 minuten (zonder schaakklok)
Naast individuele prijzen ook schoolprijzen:
Meeste deelnemers per school en hoogste gemiddelde score per
school (min. 5 scholieren nodig)
Woensdag 29 november
Uiterlijk 28 november, dus niet aan de zaal !!
o.v.v.: 1. Naam (+ J/M), 2. Naam school, 3. Groep en 4. Leeftijd
Michiel Harmsen
e-mail: scholierentoernooi@zukertortamstelveen.nl
mobiel: 06-10703342
13.00 – 13.15 uur
13.15 – 13.30 uur
13.30 – 17.00 uur
ca. 17.15 uur
Gratis !
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