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Kinderboekenweek “Worden wat je wil!”
Het is weer bijna zover; de Kinderboekenweek komt eraan!
Van woensdag 6 oktober tot en met zondag 17 oktober is het Kinderboekenweek.
Er wordt in alle klassen nóg meer aandacht aan boeken, lezen en voorlezen besteed.
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek “Worden wat je wil”.
Bij de start op woensdag 6 oktober mogen de kinderen verkleed naar school komen als
voetballer/voetbalster, agent(e), verpleegkundige, kapper/kapster, astronaut(e) wat ze maar worden
willen...
Als u spullen heeft om de thematafel aan te kleden/versieren lenen wij dit graag. Denk hierbij aan
uniformen, attributen, posters en natuurlijk boeken. Hiermee wordt niet gespeeld. Graag voorzien
van naam en groep van uw kind. Hoe meer spullen hoe aantrekkelijker we de thematafel
kunnen maken.
In de klassen worden allerlei activiteiten gedaan. Er worden een voorleescircuit en voorleeswedstrijd
georganiseerd.
Ook mogen we u weer uitnodigen om te komen vertellen over uw beroep en/of te komen
voorlezen. Aanmelden kan bij de eigen leerkracht eventueel via de mail.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna en Libris Venstra de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden
om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie van de Bruna?
• U koopt één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de winkel of op bruna.nl – en levert
de kassabon in op school.
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.

1

•
•

Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
De school mag voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een
Bruna-winkel.

Hoe werkt de “Sparen voor de schoolbieb” bij Libris Venstra? (in het stadshart onder de bibliotheek.)
• Koop bij de Libris Venstra boeken van 6 oktober t/m 17 oktober 2020.
• Geef bij de kassa door aan welke school gedoneerd wordt zodat de kassabon in de juiste bak
terechtkomt.
• Eind oktober bericht Libris Venstra de school over het tegoed.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!

AVG
Wilt u het AVG formulier z.s.m. invullen via de schoolapp? De leerkrachten willen graag foto’s delen
met u, maar kunnen dit niet wanneer niet alle formulieren terug zijn. Bij niet inleveren van het
formulier, gaan wij ervan uit dat uw kind niet op de foto mag.

GOUD!
Een beetje laat, maar het is zeker nog het vernoemen waard; we
hadden al een olympisch kampioen onder ons, maar nu hebben wen
een meervoudig olympisch kampioen!
Daniël Abraham, de vader van Julia, had in 2016 nog te maken met
een gelukje. Eind augustus pakte hij een welverdiende gouden plak op
eigen kracht. Hij deed dit op het onderdeel wielrennen, tijdens een
tijdrit in de klasse C5.
We zijn ontzettend trots op het feit dat we een olympiër in ons
midden hebben en we willen namens het team van de Cirkel Daniël
feliciteren met zijn puike race en verdiende medaille! Chapeau!

Oudervereniging (voorheen Ouderraad)
Beste Ouders,
De Oudervereniging van De Cirkel is alweer druk met de voorbereidingen voor de eerste feesten van
dit schooljaar… Sinterklaas en Kerstmis
Samen met docenten zetten zij zich vrijwillig in om verschillende activiteiten/vieringen op school
plaats te laten vinden voor de kinderen.
Echter zijn zij wel afhankelijk van de binnengekomen ouderbijdrage voor de organisatie hiervan.
Wij willen u daarom nu al laten weten dat u binnenkort een verzoek van betaling, van de
Oudervereniging ontvangt.
De vrijwillige ouderbijdrage is net zoals voorgaande jaren €46 per kind.
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Wij kijken al uit naar de eerste viering van dit schooljaar, Sinterklaas.
Dear parents,
The De Cirkel Parents association is already busy preparing for the first two activities of this
schoolyear… Sinterklaas and Christmas.
Together with the teachers, they volunteer to organize various activities/celebrations at school for the
children.
However, they are dependent on the parental contribution received for organizing the activities and
celebrations.
We would therefore like to inform you that within a few weeks you will receive a payment request
from the Parents association.
As in previous years, the voluntary parental contribution is €46 per child.
We are looking forward to enjoy the celebration of Sinterklaas and the rest of the activities along the
year

Aanmeldingen broertjes/zusjes
Denkt u eraan om de jongere broertjes en zusjes van uw kind tijdig in te schrijven? De Cirkel is een
populaire school en we kunnen per geboortejaar maar een maximum aantal kinderen aannemen.
Uiteraard heeft u als ouder voorrang op een plekje, maar wanneer u uw kind (te) laat inschrijft, zorgt
dat bij ons voor problemen. Ons verzoek is dan ook z.s.m. uw jongere kinderen in te schrijven.

Schoolfotograaf
Op maandag, dinsdag en woensdag 4, 5 en 6 oktober komt de fotograaf op school.
Maandagochtend voor de groepen 6, 7 en 8, portret -en groepsfoto
Dinsdagochtend voor de groepen 3, 4 en 5, portret -en groepsfoto
Woensdagochtend voor de groepen 1-2, portret -en groepsfoto
Woensdagochtend meteen na schooltijd gaan de groepen 8 op de foto met het team.
Foto broertjes/zusjes:
Wij bieden de gelegenheid om een foto te laten maken van broertjes/zusjes samen.
Alleen broertjes/zusjes die op de Cirkel zitten kunnen samen op de foto.
Dit kan alleen op maandagmiddag 4 oktober onder schooltijd en alleen na opgave.
In verband met de planning die we moeten maken kunt u uw kinderen hiervoor
tot maandag 27 september opgeven via c.bakker@ogamstelland.nl onder vermelding van de namen
van uw kinderen en de groepen.
Op de dagen dat de fotograaf komt, is er geen tijd om nog in te schrijven.
Wij regelen dat de kinderen uit de klas worden gehaald voor de foto.
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