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Agenda
4 februari
8 februari
11 en 12 februari
11-12-13 februari
15 februari
16 t/m 24 februari
25 februari
28 februari

Groepen 8 gaan naar het Concertgebouw
Rapporten gaan mee
ICT week; Mees Kees op de planken in de Schouwburg voor groepen 5, 6 en 6-7
Contactmomenten met ouders
Extra vrij groep 1 t/m 4
Voorjaarsvakantie
Extra vrij groep 1 t/m 4
Cirkeldag

Museumbezoeken, excursies en begeleiding
Groep 8 heeft een aantal lessen van het muziekproject: "Rhytmix" gevolgd, een muziekproject in samenwerking
met Het Concertgebouw in Amsterdam. Tijdens dit project maken de leerlingen op actieve wijze kennis met een
symfonieorkest, met symfonisch repertoire en percussie. Ze ervaren het plezier van samen musiceren en beleven
een concert met live muziek in een concertzaal. Maandag 4 februari hebben de groepen 8 het concertgebouw
bezocht.
De groepen 5a, 5b, 6a en 6/7a gaan aan de slag met het lespakket “In woord en beeld”. Hiervoor gaan zij een
bezoek brengen aan de Schouwburg van Amstelveen voor een theater les. In de klas gaan de kinderen aan de
slag met scenario's en het verhaal van Mees Kees op de planken.
Maandag 11 februari
9:00 – 10:15
Groep 5a
10:30 – 11:45
Groep 5b
Dinsdag 12 februari
9:00 – 10:15
Groep 6a
10:30 – 11:45
Groep 6/7b
Het laatste kwartier van de les zijn ouders welkom om te kijken. Voor dit bezoek zijn er ouders nodig die kinderen
willen brengen en halen naar de Schouwburg. Als u kunt, wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht?

Successen met dammen
De Cirkel heeft heel mooie resultaten geboekt bij het kampioenschap van (groot) Haarlem met een tweede en
derde plaats (De Cirkel 1 en 2) in de categorie groep 5-6 en een eerste plaats in de categorie groep 7-8. Wij
hebben ons daardoor met drie teams voor het schooldam kampioenschap van Noord-Holland geplaatst! Dit
kampioenschap wordt op 2 maart in Heerhugowaard gespeeld.

Staking 15 maart?
Een aantal vakbonden heeft opgeroepen tot een staking op vrijdag 15 maart. De kans is groot, dat ook
medewerkers van de Cirkel aan deze staking deelnemen. Dat kan er toe leiden, dat de school 15 maart gesloten
blijft, omdat wij een aantal groepen niet kunnen bemannen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen
en de keuzes die onze leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel maken.
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Kerstviering opbrengst
De kerstmarkt was drukbezocht en heel geslaagd. Er is een mooi bedrag opgehaald van €435,45. Dit is maandag
4 februari overhandigd aan Pastor Adolfs als donatie voor de Urbanuskerk. Wij willen iedereen bedanken voor
zijn inzet en bijdrage aan dit mooie bedrag.

Ontwerp een nieuwe school
Kinderen van groep 7 druk bezig met meten en ontwerpen. Hoe komt hun ideale gebouw voor de Cirkel er
straks uit te zien?

Democratie op het Raadhuis
De groepen 8 nemen deel aan het democratie- en burgerschapspel in het Raadhuis van de gemeente Amstelveen.
Groep 8 A gaat 1 maart en groep 8 B 29 maart.

Nieuws van samenwerkende partners
Op de volgende bladzijde
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Speelstuif in de Meent en activiteiten in de Voorjaarsvakantie
Het Piratenfeest wordt op zaterdag en zondag 9 en 10 februari in de Meent gehouden. U kunt bij de balie
misschien nog kaartjes kopen voor deze speelstuif.
Voorjaarsvakantie in de Meent
Het is bijna voorjaarsvakantie. Ook deze vakantie is er elke dag iets te doen in De Meent. We hopen veel
kinderen te zien!
Maandag 18 februari: Film (met popcorn en limonade)
Onbeperkt aantal kinderen.
Wat kost het: € 1,00
Leeftijd: 4 – 7 jaar Tijd: 10.00u. – 12.00u.
Leeftijd: 7 – 12 jaar Tijd: 13.00u. – 15.00u.
Dinsdag 19 februari: Zoekspel (met creatieve opdrachten)
Onbeperkt aantal kinderen
Wat kost het: € 1,50
Leeftijd: 7 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
Woensdag 20 februari: Sportinstuif
En middagje lekker bewegen in de Sporthal van de Meent
Onbeperkt aantal kinderen
Wat kost het: € 3,- (met strippenkaart €2,50, met sport en cultuurabonnement gratis)
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 13.30u. – 15.30u.
Donderdag 21 februari: Knutselen
Maximaal 15 kinderen
Wat kost het: € 3,00
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
Vrijdag 22 februari: Schilderen met Raouf
Maak je eigen schilderij op canvas.
Maximaal 20 kinderen
Wat kost het: € 3,00
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
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