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Agenda
24 januari
25 januari
29 januari
30 en 31 januari
5 februari
6 februari
7 februari
10-11-12 februari
11 februari

Amstelveens Sportgala
NK Schoolskiën
Speelgoeddag groepen 1-2 (i.p.v. 31 januari)
Staking. De Cirkel is gesloten.
Groep 8 naar de tv studio voor “de Smerige Quiz”
Groepen 7 en 8 naar het Concertgebouw
Cirkelshows; Rapporten gaan mee
Contactmiddagen en avond. U wordt uitgenodigd via de Schoolapp
Theaterles voor de groepen 5 in de Schouwburg

Staking 30 en 31 januari, een herinnering
De Cirkel is deze dagen dicht. De opvangorganisaties zijn op de hoogte en bieden opvang aan.

Aanmelden kinderen: niet uitstellen
Vergeet u niet uw zoon of dochter geboren in 2017 of 2018 aan te melden op school? Broertjes en zusjes hebben
voorrang, maar dan moeten zij wel voor hun derde verjaardag zijn aangemeld en ingeschreven.
Aanmeldingsformulieren kunt u bij Cora halen.

Concertgebouw
Op donderdagmiddag 6 februari gaan de groepen 7 & 8 naar Het Concertgebouw. Tijdens het concert maken de
kinderen kennis met de beroemde componist Mahler. Hij lijkt springlevend! Overal hoort Mahler geluiden en
muziek die hem inspireren voor zijn eigen muziek: op zolder, in de natuur, op straat, etc. De leerlingen helpen
hem zijn onvoltooide Tiende symfonie na al die jaren eindelijk af te maken. In de klas hebben de kinderen
hiervoor geoefend d.m.v. liedjes en bodypercussie. De kinderen moeten die dag een opgeladen OV-chipkaart
mee naar school nemen. Ook moeten ze in een kleine rugzak een lunchpakket meenemen. Alle kinderen blijven
over. We zullen om 12 uur vanaf school vertrekken. Het concert duurt tot 14.30 uur. Wij verwachten om
ongeveer 15.30 uur weer op school terug te zijn.

Cirkelshows
De Cirkelshows op 7 februari starten in de aula om 8:30 uur voor 1-2 b en 1-2 c. Om 11:00 uur zijn de groepen
1-2 a, 1-2 d en 1-2 e aan de beurt. Ouders van deze groepen worden van harte uitgenodigd. Komt u op tijd?!

Noord Hollands damkampioenschap
De Cirkel neemt, als Amstelveense kampioenen, met het welpen en pupillenteam deel aan de provinciale finales.
Deze wedstrijden worden gedamd op zaterdag 8 februari.
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Gezonde school
De Cirkel is een gezonde school. Wij besteden veel aandacht aan bewegen o.a. door alle groepen 2x in de week
gymles van een vakdocent te bieden en door gezond te eten en te drinken. U moet hier zelf voor zorgen. In de
kleine pauze (rond 10:00 uur) fruit en suikervrij drinken en tussen de middag een gezonde maaltijd met
suikervrij drinken. Wilt u hier rekening mee houden als u de pauzehapjes en lunchpakketjes inpakt?! Verjaardag
traktaties kunnen ook nog iets gezonder. Geef maar één traktaties per kind mee. Op onze website kunt u leuke,
gezonde en lekkere ideeën voor traktaties vinden.

Duurzaamheid
In samenwerking met de Gemeente Amstelveen en op verzoek van onze leerlingenraad starten wij begin februari
met meer aandacht voor duurzaamheid. Wij gaan op school alle afval gescheiden inzamelen. Daarvoor
ontvangen alle klassen en centrale ruimten van onze school speciale afvalbakken voor GFT, Papier, PMD en
Restafval.

Op tijd op school komen
Onze schooldeuren gaan al om 8:15 uur open. Om 8:30 uur sluiten de deuren van de klassen en beginnen wij
met de lessen. Het is van groot belang voor uw kinderen, dat zij op tijd in de klas zijn, zodat de leerkracht kan
beginnen. Helaas komen sommige ouders na 8:30 uur hun kind brengen. Dit werkt erg storend en remmend op
de start van de lesdag. Bij regelmatig te laat komen, zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te
stellen. Dit kan zelfs leiden tot een boete! Zo ver laten wij het natuurlijk niet komen. Belooft u allemaal altijd
ruim op tijd uw kind naar school te brengen?! Redt u het niet? Zet de wekker een kwartiertje vroeger!!

Kunst
De afgelopen periode heeft u heel veel gekleurde plastic dopjes voor groep 1/2d verzameld. Bedankt! We zijn
nu op de helft met verzamelen! Spaart u nog even mee?
blauw:
waterflesjes
geel:
ice tea, fruitpakjes
oranje:
Fanta, pindakaas
rood/paars/roze: cola, cassis

Even voorstellen
Mijn naam is Iris Heemskerk en ben 18 jaar oud. Ik doe de opleiding onderwijsassistent/pedagogische
medewerker op ROC Amstelveen. Daarbij moet ik een halfjaar stage lopen. Mijn stage is vanaf eind januari tot
eind juni, ik kom stage te lopen in de klas van Juf Corine 1/2B.
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