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Agenda
19 december
20 december
21 december
22 december
23 december
25 december
8 januari
9 januari
9 januari

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
Kerst
Start na de Kerstvakantie
Start Mad Science
Informatieavond VO voor groep 8 ouders

Kerstfeest
De afspraken rondom Kerst op de Cirkel.
Kerstviering woensdag 20 december
’s Ochtends starten de kinderen op de normale tijd op school met een bord, bestek en een beker voorzien van
naam in een plastic tas.
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. Om 12.00 uur openen wij de deuren van de kerk en moeten de kinderen weer worden
opgehaald. Er wordt van u verwacht dat u zelf het vervoer regelt. U mag natuurlijk ook op de fiets naar de kerk.
Na de viering gaat iedereen naar huis of wordt bij school afgezet. Spreek dit onderling goed af, de leerkrachten
zijn vaak als laatsten terug uit de kerk.
Wij maken foto’s en er wordt ook een film van de viering gemaakt. Deze film komt z.s.m. via een Youtube kanaal
beschikbaar. Wij informeren u hierover vóór de Kerstvakantie.
’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. Voor groep 8 is er dan nog een Kerstgala.
U bent als ouder van harte welkom om bij de ingang bij de groepen 3/4 te genieten van een glaasje glühwein.
Op donderdag 21 december ruimen wij de Kerstversieringen weer op. Mocht u het leuk vinden om te helpen
houd deze datum dan vrij!
Op 22 december mogen de kinderen in een “foute kersttrui” naar school komen.

Mad Science
Mad Science start meteen na de kerstvakantie, aansluitend aan schooltijd, met één groep en een wachtlijst. De
ouders van deelnemende kinderen zijn ingelicht. De cursus vindt plaats in het lokaal van 5-6 op Orion 1B.
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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. De opnamen in aanwezigheid van Koningin Maxima afgelopen donderdag waren
voor onze kinderen een geweldige belevenis. KIJKEN DUS!

Nog meer Cirkel op TV
Dana uit groep 7 A heeft in Carré opgetreden voor het programma Podium Witteman. Dit programma wordt op
24 december om 18:05 uitgezonden op NPO 2.

Wij wensen iedereen een geweldige Kerstvakantie, een
goede start en een gezond en gelukkig 2018!
Nieuws van samenwerkende partners
Op de volgende pagina meer informatie van deze partners.
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Kom naar Funky Fiesta!
Op vrijdag 5 januari vindt er in de Goudsmithal de zogenaamde Funkey Fiesta plaats. Kinderen tussen 6-10 jaar
kunnen langskomen om 2 uur lang deel te nemen aan allerlei leuke sport- en spelactiviteiten die te maken
hebben met basketbal, judo, korfbal én volleybal!
Wanneer:
vrijdag 5 januari
Locatie:
Ben Goudsmithal (Sportlaan 29, Amstelveen), in de kleine gymzaal boven
Tijd:
14.00-16.00 uur
Wie:
kinderen tussen de 6-10 jaar
De Funkey Fiesta is gratis. Kom dus lekker 2 uurtjes sporten en neem je vriendjes of vriendinnetjes mee!

Kerst in de Urbanuskerk
Voor de kerstvieringen in de Urbanuskerk kunt u kijken op www.urbanusbovenkerk.nl

Bericht van de Politie
Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente
Amstelveen-Aalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties rondom de scholen plaatsvinden.
Van maandag 8 januari tot en met vrijdag 12 januari 2018 start team HOR in samenwerking met de betreffende
wijkagent van de politie een actie waarbij gelet wordt op verkeershinder.
Wij zullen, indien noodzakelijk, verbaliserend optreden. U kunt hierbij denken aan de volgende parkeersituaties
waarop wordt gelet:
 Dubbel parkeren;
 Parkeren in stopverbod;
 Parkeren op het trottoir;
 Stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat;
 Parkeren buiten de vakken in een woonerf;
 Rijden tegen de verplichte rijrichting in.
Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: team HOR van de
gemeente Amstelveen-Aalsmeer op telefoonnummer: 020-5404911
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