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Agenda
10 december
11, 13 en 15 december
12 december
14 december
15 december
19 december
20 december
21 december
22 december
23 december

Ons Cirkelorkest repeteert in Hilversum voor het grote Kerstgala in Ahoy
Proeftoets groep 8
De leerkrachten staken. De Cirkel is dicht.
Cirkelorkest naar Ahoy
Indeling VO informatieavond voor groep 8 ouders wordt meegegeven
De groepen 6 maken Kerststukjes
Kerstviering in Urbanuskerk (alleen voor kinderen en klassenouders)
Speelgoedochtend 3-4
Foute Kersttruien dag op de Cirkel; Speelgoedochtend 1-2; ’s Middags zijn alle
kinderen vrij en start de Kerstvakantie
Het Kerstgala wordt om 20.30 uur uitgezonden op NPO 1

Sinterklaas bedankt!
Wij willen alle organiserende ouders, de Sint en zijn Pieten en de ambulancebroeders bedanken voor een
geweldig sinterklaasfeest. Het was ouderwets gezellig!

Veranderingen
Vanaf de Kerstvakantie zal juffrouw Shona van groep 3 A op maandag werken en juffrouw Linda op vrijdag.

Staking
De leerkrachten van de Cirkel staken op 12 december. De school blijft gesloten.

Kerstfeest
Helaas kunnen wij het Kerstfeest in de kerk niet meer vieren zoals wij dit het liefst doen: met kinderen, hun
leerkrachten en ouders. De Urbanuskerk heeft ons duidelijk gemaakt, dat wij met niet meer dan 485 personen
in de kerk mogen zijn. Vorig jaar werd het grote aantal aanwezigen nog (oogluikend) toegestaan, maar dit jaar
wordt het maximaal aantal plaatsen strikt gehandhaafd.
Kerstviering woensdag 20 december
Het thema van dit jaar is: ”Gelijkheid”. ’s Ochtends starten de kinderen op de normale tijd op school. Om 11.00
uur begint de viering in de Urbanuskerk, Noorddammerlaan 126 Amstelveen (Bovenkerk). Deze zal duren tot
ongeveer 12.00 uur. Om 10.30 uur moeten de kinderen door ouders op school gehaald en naar de kerk gebracht
worden. De kinderen worden bij de entree van de kerk opgevangen en naar hun plaatsen gebracht. Helaas is
er dit jaar geen plek voor ouders. Er wordt van u verwacht dat u zelf het vervoer regelt. Bij alle klassen van het
hoofdgebouw en bij 4 B liggen lijsten waarop u kunt invullen hoe het vervoer van uw kind geregeld is en of u
misschien nog plaats heeft voor andere kinderen. U mag natuurlijk ook op de fiets naar de kerk. Het vervoer van
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de andere groepen wordt via de groepsleerkrachten/klassenouders geregeld. Na de viering gaat iedereen naar
huis (of wordt bij school afgezet-onderling afspreken).
’s Avonds vindt het kerstdiner plaats. Het kerstdiner start om 17.45 uur en is het ongeveer om 19.00 uur
afgelopen voor de groepen op het hoofdgebouw. De kinderen moeten in de klas worden opgehaald. De andere
groepen (Orion 1B en Orion 19) zijn om ongeveer 19.15 uur uitgegeten. U bent als ouder van harte welkom om
bij de ingang bij de groepen 3/4 te genieten van een glaasje glühwein. Het kerstdiner bestaat uit allerlei lekkere
hapjes, verzorgd door de ouders uit de groepen. Het is de bedoeling, dat u d.m.v. de intekenlijsten die bij elke
groep liggen, aangeeft wat u wilt klaarmaken. Uw kind moet op 20 december ’s ochtends een bord, bestek en
een beker voorzien van naam meenemen in een plastic tas.
Na onze Kerstviering ruimen wij op donderdag 21 december de Kerstversieringen weer op. Mocht u het leuk
vinden om te helpen met het opruimen, houd deze datum dan vrij zodat u ons kunt helpen!
Op 22 december mogen de kinderen in een “foute kersttrui” naar school komen.

Kerstgala in AHOY
Zaterdag 23 december NPO 1 om 20.30 uur wordt het grote “Lang leve de Muziek” Kerstgala uitgezonden met
als climax het optreden van het grootste schoolorkest van Nederland. Hiervan maakt ons orkest, als NoordHollands winnaar, deel uit. Ons orkest krijgt een centrale rol in dit grote orkest. KIJKEN DUS!

Mad Science, een herinnering
Op maandag 20 november hebben de groepen 3 t/m 8 een wervelde show gehad van Mad Science. We hebben
van alles gedaan en geleerd over beweging. Ook dit jaar biedt Mad Science weer een naschoolse wetenschap
en techniekcursus aan op de Cirkel. Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en start op dinsdag 9 januari 2018
van 15.30u tot 16.30u. Is uw kind enthousiast? Ga dan naar www.nederland.madscience.org Daar vindt u alle
informatie en kunt u uw kind aanmelden.

Wij wensen iedereen een geweldige Kerstvakantie, een goede start
en een gezond en gelukkig 2018!
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