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Agenda
6 juli
9 juli
10 juli
13 juli
17 juli
19 juli
20 juli t/m 2 sept.
3 september

Rapport mee
Cirkelshows 8.30 1-2a; 1-2 e; 4a 13.15: 6, 7a en 7b
Contactmiddag en avond
Contactmiddag en avond
Cirkelshows; Musical groep 8 ’s middags voor 5 t/m 7
Brugpieperdag groep 8
Laatste schooldag; speelgoedochtend groep 1-4
Zomervakantie !
Start schooljaar 2018-2019

Bibliotheek 1-2
De kinderen van de groepen 1-2 hebben maandag 9 juli de laatste keer bibliotheek. Het is de bedoeling dat alle
kinderen hun boekje inleveren, zodat we de boeken kunnen schoonmaken, waar nodig repareren en de lijsten
controleren.

De VakantieBieb
De zomervakantie komt er alweer bijna aan.. Ieder jaar is het voor sommige kinderen lastig om het behaalde
leesniveau te behouden. Zes weken niet of nauwelijks lezen kan zorgen voor een “zomerdip”, waarbij de
kinderen kunnen terugvallen in leesniveau. Dit is gelukkig redelijk makkelijk op te vangen; door ook in de zomer
te blijven lezen! Dit kan in “gewone boeken”, in stripboeken, informatieve boeken (misschien wel over het
vakantieland) of digitaal. De bibliotheek heeft ter voorkoming van deze zomerdip een aardig aanbod. Alle
kinderen kunnen (of ze nou lid zijn van de bibliotheek of niet) gratis boeken lezen via de VakantieBieb. Daar staan
60 e-books klaar, waarvan meer dan 30 jeugdtitels. De app is te downloaden van 1 juli tot en met 31 augustus.
Op www.vakantiebieb.nl kunt u lezen hoe dit werkt. Dat scheelt weer zware koffers op vakantie….

Afscheid en welkom
Andrea Boyer neemt aan het eind van dit schooljaar afscheid van de Cirkel en gaat genieten van haar
welverdiende vrije tijd. Met het team zullen wij tijdens een etentje afscheid van haar nemen. Krista Mol stopt
met de Cirkel gymlessen op vrijdagmiddag en breidt haar werkzaamheden voor het Sportbedrijf uit. Wij hebben
goede vervanging gevonden. Pieter Baeten start het nieuwe schooljaar voor groep 6-7 en Nicky Brouwer zal naast
Silvia de lessen bewegingsonderwijs verzorgen. Wij heten ze welkom op de Cirkel.

Voorstellen
Ik ben juf Nicky Brouwer, de nieuwe gym juf op de Cirkel. Afgelopen jaar ben ik werkzaam geweest als gym juf
op de Julianaschool in Overveen en als buurt sport coach in de gemeente Velsen. Mijn favoriete sport is volleybal!
Ik volleybal minimaal drie keer per week en geef ook veel volleybaltraining. Naast sport is fotografie een hobby
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van me en vind ik het leuk om andere culturen te leren kennen. Hiervoor reis ik de hele wereld over. Ik heb onder
andere gymles gegeven op een internationale school in Yogyakarta, Indonesië. Ik kijk er erg naar uit om de
kinderen komend jaar in samenwerking met juf Silvia uitdagende en plezierige gymlessen te gaan geven!
Ik ben Pieter Baeten. Ik ben 30 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Maastricht en ben via Utrecht in Amsterdam
terecht gekomen. Ik werk nu sinds 3 ½ jaar met zeer veel plezier in Amstelveen. Vanaf het begin ben ik werkzaam
geweest op de Roelof Venemaschool, waar ik het erg naar mijn zin heb gehad. Ik heb ervaring met combigroepen.
Komend jaar kom ik gezellig op de Cirkel werken. Mijn favoriete vak op school is tekenen. Soms teken ik zelf
stiekem mee met de klas, omdat ik dat zo leuk vind. Het vak rekenen vind ik erg leuk en met geschiedenis vind ik
het heerlijk om uitgebreid verhalen te vertellen. Ik kijk ernaar uit om samen met jullie kinderen aan de slag te
gaan. Tot volgend jaar. Pieter

Natuur en milieu educatie
De zon schijnt en de lucht is blauw, de plantjes in de patio groeien gauw. De afgelopen tijd hebben de kleuters
de planten met veel liefde verzorgd: water gegeven, onkruid gewied en tegen de plantjes gepraat tijdens het
picknicken. Drie kleuterklassen hebben al komkommers geproefd en drie kleuterklassen hebben van de
aardbeien gesmuld! En er staat nog veel meer in de patio. U heeft waarschijnlijk wel gehoord hoe lekker de
vruchten uit eigen tuin waren. Die smaken toch het lekkerst!

Benodigdheden per leerjaar
Groep 1-2: Voor de kleine pauze: fruit en iets te drinken. Het liefst water of een ander suikervrij drankje. Graag
de naam op de beker. Tijdens het overblijven op school een gezonde maaltijd en geen koeken, snoep of chips.
Gymschoenen met klittenband of elastiek. Graag voorzien van naam. Deze schoenen blijven op school.
Groep 3 t/m 8 Algemeen : Voor de kleine pauze: fruit en iets te drinken. Het liefst water of een ander suikervrij
drankje. Graag de naam op de beker. Tijdens het overblijven op school een gezonde maaltijd en geen koeken,
snoep of chips.
Op de gymdagen: gymkleding, gymschoenen (geen zwarte zolen) en een handdoek (Er wordt na gymnastiek
gedoucht.) Slippers voor tijdens het douchen.
Groep 3: een platte etui en een plakstift. Groep 4 t/m 8: een platte etui, plakstift, gum, puntenslijper (met
opvangbakje). Groep 5 t/m 8: zie boven en blauwe gel- of rollerpen (verplicht, de kinderen krijgen geen pen van
school). Groep 6 t/m 8: Een OV kaart is handig i.v.m. uitstapjes. zie boven en kladblok (één met lijntjes) en evt.
een A-4 mapje om losse A-4 vellen in te bewaren. (Geen multomap). Groep 7 en 8: zie boven en een
rekenmachine, een agenda en een geodriehoek. De kinderen leren agendabeheer en krijgen meerdere
huiswerktaken per week.

De bel en de start van de lessen
Wij zijn natuurlijk blij met de betrokkenheid van ouders bij school, maar als de tweede bel is gegaan willen wij
met de lessen beginnen. Wilt u de leerkracht iets melden, dan mag dit ook d.m.v. een klein briefje/mailtje of
door het in de agenda (Orion 7) te schrijven. Wilt u zo vriendelijk zijn om de klas en de school na de tweede bel
te verlaten, zodat de kinderen met de leerkracht aan de slag kunnen?!

Nieuws van Samenwerkende partners
De Beweegbus Zomerweken 2018
Sportbedrijf Amstelveen organiseert voor de vierde keer in samenwerking met de wijkplatformen van Randwijck,
Westwijk, Bankras/Kostverloren, Elsrijk, Groenelaan, Keizer Karelpark, Stichting WaMi en Participe Amstelland
de Beweegbus Zomerweken. Voor alle kinderen die lekker willen buitenspelen!
Wat is de Beweegbus Zomerweken?
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De Beweegbus Zomerweken teams rijden in de schoolvakantie met drie bussen door Amstelveen en blijven 1
week lang op dezelfde plekken staan. Elke bus heeft verschillende sport -en spelmaterialen bij zich. Denk hierbij
aan; straathockey, voetbal, volleybal, tennis, skaten, frisbee, spacescooters, stepjes/wave boards etc. In
sommige wijken zijn er zelfs extra activiteiten, zoals springkussens, clinics en picknicks!
Voor wie is de Beweegbus Zomerweken?
Voor ieder kind dat het leuk vindt om buiten te spelen! Kun je zelfstandig maar ook samen met andere kinderen
spelen en zit je op de basisschool? Kom dan meedoen!
Waar en wanneer kun je ons vinden?
Op wisselende plekken zullen de Beweegbus Zomerweken teams, vier weken lang op maandag t/m donderdag
actief zijn. Tijden: 15.00 - 17.30 uur en 19.00 - 21.00 uur
Week 1 23-26 juli
Westwijk (Augusta de Wit)
Groenelaan (Mont Blanc)
Keizerkarelpark (Badjes van der Hooplaan)
Week 2 30 juli-2 augustus
Elsrijk (Van Heuven Goedhartlaan)
Kostverloren/Bankras (Kindercampus King)
Waardhuizen/Middenhoven (de Meent)
Week 3 20-23 augustus
Kostverloren/Bankras (Parelvisserslaan)
Patrimonium (Broersepark)
Waardhuizen/Middenhoven (de Praam)
Week 4 27-30 augustus
Westwijk (Middachten)
Randwijck (Roelof Venemaschool)
Nes a/d Amstel
Zeker weten dat je kunt spelen?
De Beweegbus Zomerweken is er altijd, bij hevige regen of temperaturen boven de 30 graden kan er echter
besloten worden om de wijken niet in te gaan. Houd de facebookpagina en Instagram in de gaten. Toegang is
gratis
maar
wel
op
eigen
risico.
Facebook.com/deBeweegbusZomerweken.
Instagram:
deBeweegbusZomerweken

Cobramuseum in het bos
Tijdens de tentoonstelling Rusteloze Materie kunnen jonge creatievelingen van 6 t/m 12 jaar meedoen aan een
workshop midden in het bos! Deelnemers krijgen eerst een korte introductie over CoBrA en het begrip
‘rusteloze materie’. Daarbij gaan we er vanuit dat zielen of geesten niet alleen bestaan bij mensen of dieren,
maar ook bij planten en stenen of andere natuurlijke fenomenen zoals bergen of rivieren. Alles leeft! Daarom
gaan we op zoek naar stenen, takken en andere dingen uit het bos en gaan we deze tot leven wekken met verf
en andere materialen. De workshops zijn de gehele zomervakantie op zaterdagen van 11.30-13.30uur (21 juli, 4
augustus, 11 augustus, 18 augustus, 25 augustus en 1 september).
https://www.cobra-museum.nl/activity/zomerworkshops-cobra-x-amsterdamse-bos/

Nieuws uit de Urbanuskerk
God – dank! …is het alweer bijna zomervakantie!
Waar je dan ook allemaal nog meer blij en dankbaar om kunt zijn…daar gaan we het over hebben tijdens de
laatse familieviering van dit seizoen,
op zondag 8 juli om 10.30 uur in de St.Urbanuskerk – Bovenkerk.
We gaan het dan ook vast over de zomervakantie hebben
en daar zingt het kinderkoor De Boventoontjes weer hele leuke liedjes bij.
Kom kijken en luisteren en vooral ook meezingen!
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Als je mee wilt zingen met het kinderkoor, laat het even weten via de dirigente
van De Boventoontjes: Ria de Bruijn-Zaal, e-mail: Boventoontjes@outlook.com
Het kinderkoor repeteert op zaterdag 7 juli om 15.30 uur in de kerk en is zondag vanaf 10.00 uur aan het inzingen
in de kerk. Graag tot dan!
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