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Agenda
7 februari
10-11-12 februari
10 februari
11 februari
13 februari
14 februari
15 t/m 23februari
24 februari
27 februari

Cirkelshows; Rapporten gaan mee
Contactmiddagen en avond. U bent uitgenodigd via de Schoolapp
VVD fractie vergadert op de Cirkel
Theaterles voor de groepen 5 in de Schouwburg
Speelgoeddag groepen 1-2
Extra vrije dag groepen 1-4
Voorjaarsvakantie (krokusvakantie)
Extra vrije dag groepen 1-4
Spelletjesmiddag groepen 1-2

Cirkelshows
De Cirkelshows op vrijdag 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 zijn van harte uitgenodigd. Komt u op tijd?!

Gescheiden afval inzamelen op school
Op verzoek van onze leerlingenraad en in samenwerking met de Gemeente Amstelveen starten wij met meer
aandacht voor duurzaamheid. Wij gaan op school alle afval gescheiden inzamelen. De bakken hiervoor zijn deze
week door de gemeente geleverd. Er doen nog drie andere scholen in Amstelveen mee met deze pilot.

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!!

Brede school aanbod
Binnenkort starten de cursussen van onze brede school i.s.m. de WAS en de Pioniers weer. U heeft hier een
Nieuwsbrief over ontvangen. Meld uw zoon/dochter tijdig aan.

Verjaardagendag
Het thema voor de verjaardagendag 18 maart is Superhelden! Aanvullende informatie volgt na de
voorjaarsvakantie. Voor één van de activiteiten hebben wij wc rollen nodig. Spaart u mee?!
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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.

Verhuizing stafbureau Onderwijsgroep Amstelland
Het stafbureau/bestuurskantoor van Onderwijsgroep Amstelland verhuist met ingang van 24 februari van de
Bouwerij naar de Kalkbranderij. Het nieuwe adres is:
Onderwijsgroep Amstelland
Kalkbranderij 2
1185 ZX AMSTELVEEN
020 3454718

Nieuws van samenwerkende partners
PowerMama
Hallo moeders, wil jij ook meer bewegen maar komt het er niet van of weet je niet waar je terecht kunt in
Amstelveen? Dan hebben wij twee leuke tips voor je. PowerMama020 biedt trainingsprogramma's vanuit het
PowerMama-concept. 1e week maart starten er weer groepen voor tijdens en na de zwangerschap
(maandagavond 19 en 20 uur, vrijdagochtend 10 uur, Maalderij 21c). En je kunt doorlopend aansluiten bij de
Outdoor groep voor moeders samen met kinderen. Woensdagochtend 9 tot 10, speeltuin Dr. Willem Dreesweg.
Kindjes gezellig mee, iedereen een frisse neus, jij een workout en geen oppas nodig. Onze trainers zijn
gespecialiseerd in het werken met (aanstaande) moeders dus ook met zwangerschap gerelateerde klachten kun
je veilig deelnemen. Wil je meer weten? Check dan www.powermama020.nl en meld je aan!
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