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Agenda
14 februari
15 februari
16 t/m 24 februari
25 februari
28 februari
15 maart

Valentijnsdag
Extra vrij groep 1 t/m 4
Voorjaarsvakantie
Extra vrij groep 1 t/m 4
Cirkeldag
Staking. De Cirkel blijft gesloten.

Cirkeldag
Op 28 februari vieren wij onze Cirkeldag. Het thema van deze dag is Werelddansdag! In de ochtend krijgen de
kinderen een workshop van een dansdocent. Elke groep leert een eigen dans. Na een intensieve dansochtend
zullen de kinderen ’s middags in een voorstelling laten zien wat ze geleerd hebben. De voorstelling zal
plaatsvinden in de gymzaal van de Meent. Omdat de school 16 groepen telt is, er gekozen voor 2 voorstellingen.
U bent natuurlijk van harte welkom om de voorstelling van uw kind te komen bekijken. U kunt via de school naar
de gymzaal en na de voorstelling via de Meent weer naar buiten.
Wel vragen wij u om alléén naar de voorstelling van uw eigen kind(eren) te komen kijken. Dit heeft te maken
met het aantal mensen dat in de Meent is toegestaan. Na de eerste voorstelling hebben wij een kwartier om
alles weer gereed te maken voor de tweede voorstelling. Alvast bedankt voor uw medewerking.
De eerste voorstelling begint om 13.15 uur en is afgelopen om 14.00 uur. Aan deze voorstelling doen de groepen:
1/2A, 1/2B, 1/2C, 3A, 4A, 5A, 6/7B en 8A mee. (Na de voorstelling gaan deze kinderen terug naar hun eigen klas
en kunnen om 15.15 uur opgehaald worden of naar huis gaan)
De tweede voorstelling begint om 14.15 uur en is afgelopen om 15.00 uur. Aan deze voorstelling doen de
groepen: 1/2D, 1/2E, 3B, 4B, 5B, 6A, 7A en 8B mee. (Na de voorstelling gaan deze kinderen terug naar hun eigen
klas en kunnen om 15.15 uur opgehaald worden.)
Na de tweede voorstelling moet de gymzaal zo snel mogelijk leeg en opgeruimd worden in verband met andere
activiteiten. Alle hulp is dus welkom!
Let op! Alle kinderen blijven op deze dag over. Iedereen moet dus lunch en drinken meenemen. Misschien
vraagt de leerkracht van uw kind om die dag speciale kleding mee te nemen i.v.m. de dans die zij uitvoeren.
Wij hebben er zin in en hopen op een spetterende show!

Staking 15 maart- De Cirkel blijft gesloten
Een aantal vakbonden heeft opgeroepen tot een staking op vrijdag 15 maart. Een grote meerderheid van ons
team heeft aangegeven ook te gaan staken om aandacht te vragen voor het leraren tekort en het verbeteren
van de salarissen. Wij hebben daarom besloten de school op 15 maart gesloten te houden.
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