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Agenda
12 januari
15 januari
16 januari
18 januari
19 januari
22 januari
23 januari
25 januari
29 januari
2 februari

Spelletjesochtend groep 3-4
Start toetsweken; techniek in groep 4
Techniek in groep 4
Techniek in groep 3
Techniek in groep 3
Start adviesgesprekken groep 8; techniek in groep 5; OR vergadering
Techniek in groep 5-6
Techniek in groep 6
MR vergadering
Spelletjesochtend 3-4

Wij wensen iedereen een gezond, gelukkig en liefdevol 2018!
Mooi nieuws
Onze felicitaties gaan uit naar Juffrouw Marlous. Zij is begin januari bevallen van dochter Noor Elin. Juffrouw
Karin is in de Kerstvakantie oma geworden van kleinzoon Rayan. Gefeliciteerd!

Mad Science
Ook dit jaar biedt Mad Science weer een naschoolse wetenschap en techniekcursus aan op de Cirkel. Deze cursus
bestaat uit 6 bijeenkomsten en is gestart op dinsdag 9 januari in het lokaal van groep 5-6 op de Orion 1B. Een
tweede cursus begint in het voorjaar als er voldoende aanmeldingen zijn.
Bezoek www.nederland.madscience.org Daar vindt u alle informatie en kunt u uw kind evt. aanmelden.

Jeugdhulpverlener in de school
Sinds januari 2015 valt Jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Binnen de gemeente is er
een team jeugdhulpverleners werkzaam dat kennis en ervaring heeft met allerlei soorten jeugdproblematiek. In
het team werken professionals met een achtergrond in de (ortho)pedagogiek, psychologie, systeemtherapie,
pleegzorg etc. die zich bezig houden met allerlei vragen rondom de ontwikkeling, het opgroeien en opvoeden
van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Jeugdhulpverleners hebben diverse taken. Eén van deze taken zal per 2018
jeugdhulpverlener in de basisschool zijn. Op onze school is dat Ron Mesman. Hieronder stelt hij zich voor.
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Ron Mesman. Vanaf januari 2018 zal ik wekelijks op woensdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur
aanwezig zijn op de Cirkel . Ik ben maatschappelijk werker en heb de afgelopen 30 jaar voornamelijk ervaring
opgedaan in de jeugdzorg, zowel in het gedwongen als in het vrijwillig kader.

1

Nieuwsbrief 9 • 11 januari 2018

In mijn werk kijk ik zowel naar de individuele ontwikkeling van kinderen als naar de dynamiek binnen
gezinnen. Voor mij is het belangrijk om goed aan te sluiten bij de hulpvraag die ouders en kinderen hebben, zodat
kinderen binnen hun mogelijkheden zo goed en gezond mogelijk kunnen opgroeien.
Dit betekent concreet dat u mij rechtstreeks kunt benaderen voor informatie en advies als er vragen en/of zorgen
zijn rondom de ontwikkeling en opvoeding van uw zoon en/of dochter. Als de intern begeleider of leerkracht
vragen en/of zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van uw zoon/dochter, zal hij/zij deze zorgen met u
bespreken. Indien gewenst kan ik aansluiten bij een gesprek hierover.
Tevens kan ik kort begeleiding bieden aan een leerling (gericht op het
gedrag / sociaal emotionele ontwikkeling) aan de hand van een paar
gesprekjes, observeren in de klas, meedenken over een passend
zorgaanbod buiten de school en dit, indien gewenst, verwijzen.
Gesprekjes met leerlingen worden uiteraard alleen gevoerd als u hier
toestemming voor heeft gegeven. Wanneer u hierover meer wil weten,
hoop ik dat u mij weet te vinden.
Mijn e-mailadres is r.mesman@amstelveen.nl
Ron Mesman, Jeugdhulpverlener

TSO
In januari krijgt u de rekening voor het overblijven voor het tweede deel
van het schooljaar. Als er veranderingen zijn (bv andere dagen) , wilt u die
dan uiterlijk 15 januari doorgeven aan tso@bsdecirkelamstelveen.nl

Aanmelden nieuwe leerlingen
Heeft u uw zoon of dochter geboren in 2015 of 2016 nog niet aangemeld, wacht daar niet te lang mee. U kunt
een formulier op school komen halen bij Cora Bakker.

Mededelingen van samenwerkende partners
Super Speelstuif in de Meent
Wat kun je allemaal doen? Jullie kunnen heel veel verschillende leuke dingen doen zoals; griezelen in het
Superspannende Spookhuis, klimmen in de bek van de happende haai, knutselen, gamen, schminken, een super
leuke vernieuwde speurtocht en nog veel meer! Ook kun je naar het kindercafé gaan en vooral veel lol maken!
Naar alle waarschijnlijkheid zal deze keer ook Platform C (Muziek en Dansschool Amstelveen) aanwezig zijn om
kinderen kennis te laten maken met een aantal muziekinstrumenten!
Wanneer is de Super Speelstuif? Zaterdag 10 en zondag 11 februari 2018, beide dagen van 10.00 tot 16.00 uur.
Natuurlijk kun je ook later binnen komen (indien je al een kaartje hebt gekocht) of eerder weggaan.
Voor wie is de Super Speelstuif? Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar (iedereen op de basisschool)
Wat kost de Super Speelstuif? De kaarten kosten € 6.50 per dag in de voorverkoop. De voorverkoop begint op
dinsdag 9 januari 2018. De kaartjes kun je kopen aan de balie van de Meent. Op de dag zelf kosten de kaarten €
7,00 per dag, zolang de voorraad strekt. De prijs is inclusief broodje worst, popcorn, limonade, een ijsje en alle
attracties
De AmstelveenPas Alle Amstelveenpashouders (tussen 4-12 jr) kunnen GRATIS één dag naar binnen, haal je
toegangskaart wel op tijd op in de voorverkoop want alléén op vertoon van een kaartje kun je naar binnen! Haal
deze kaart op tijd in de voorverkoop, want op =op!
Waar is de Super Speelstuif? In Ontmoetingscentrum de Meent Orion 3 1188 AM Amstelveen. Telefoon : 0206438015
Meer informatie: Alle informatie is te lezen op www.speelstuif.nlen je kunt ons vinden op
facebook.com/speelstuif
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Mededelingen voor de ouders: -U kunt uw kind kleingeld meegeven, één of twee euro is meer dan voldoende.
Er is snoep en limonade te koop vanaf 10 tot 60 cent. -Jonge kinderen(4 /m 6 jaar) mogen best even op weg
geholpen worden. Maar het is niet meer de toe gestaan ook boven en in de sporthal bij uw kind te blijven. Dit
vanwege de brandveiligheid. In het bargedeelte kunt u afspreken uw kind te ontmoeten.
-Vrijwilligers hebben we hard nodig bij alle onderdelen! Aanmelden voor de hulp (voor de duur van minimaal
3 uur) kan bij de balie van de Meent. Telefonisch (6438015) of via speelstuif@live.nl
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