Nieuwsbrief 11 • 8 februari 2018

Agenda
9 februari
12, 13 en 14 februari
14 februari
16 februari
23 februari
24 februari-4 maart
5 maart
7 maart

Rapporten gaan mee
Contactmiddagen en avond (rapportgesprek)
Ken de Wereld in de ANNA
Zing’es
Cirkelshow 1-2
Speelgoedochtend 1-4
Voorjaarsvakantie
Klassenboek 5 en 5-6
groep 4 naar de bieb

Dammen
Het schooldamtoernooi in Haarlem was zeer geslaagd. Er deden 5 scholen mee en 7 teams De Cirkel met het
welpen team (categorie groepen 5 en groepen 6) zijn kampioen schooldammen 2018 geworden van Groot
Haarlem (Haarlem en omstreken inclusief Amstelveen)! Het team bestond uit Filip, Carlos, Christian en Justin uit
groep 6A van juf Eva. Zij behaalden maar liefst 38 punten uit 7 speelronden Dit team heeft zich tevens geplaatst
voor het schooldam toernooi om het kampioenschap van Noord-Holland a.s. zaterdag 10 Februari in
Heerhugowaard. De winnaar plaatst zich voor het schooldamkampioenschap van Nederland later dit jaar.
Bij de Benjamins (groepen 3 en 4) is het team van Elisabeth, Joséphine, Selene en Jasmine uit groep 4B van juf
Denise en Sascha 2e geworden! Ook een fantastisch resultaat.
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IPads in de kleutergroepen
We werken in de kleutergroepen sinds een jaar met IPads. De IPads worden op verschillende manieren ingezet:
tijdens het kiezen van het kiesbord, in een circuit of om individueel/in een groepje iets te oefenen. Op de IPads
staan een aantal leerzame apps vooral gericht op het oefenen van de taal- en rekenvaardigheden en op het
schrijven van de letters. Ook leren de kinderen om stopmotionfilmpjes te maken. De spelletjes in de apps zijn
vaak op meerdere niveaus te spelen, dat betekent dat er voor ieder kind een uitdagende oefening is. Naast deze
apps werken wij ook met I-nigma, een app om QR-codes mee te scannen. Door deze codes te scannen kunnen
de kinderen reken/taalspelletjes doen, puzzels maken of digitale prentenboeken bekijken. Voor extra uitdaging
werken we met apps om het programmeren te oefenen, bijvoorbeeld Bee-Bot. Met deze apps wordt geoefend
in het programmeren van een bepaalde af te leggen weg. Om het programmeren nog beter te kunnen oefenen
hebben we in iedere kleuterklas een Blue-Bot. Hiermee kunnen kinderen ‘in het echt’ oefenen met
programmeren door de Blue-Bot loopopdrachten te geven. De uitdaging is om een geschikte route uit te
stippelen en in één keer te programmeren in plaats van losse opdrachten te geven.

Studiereis
Fred van Oijen is van 19 t/m 28 februari op studiereis naar Guatemala. Hij bezoekt daar de scholen van het
project Ninos de Guatemala, die wij vorig schooljaar ondersteunt hebben met onze actie “Cirkelkinderen voor
Ninos”. Mocht u vragen hebben voor de schoolleiding deze week, dan kunt u contact opnemen met Shona
Hassall, Manja worm of Carola Tabak. Voor meer praktische vragen kunt altijd terecht bij Cora Bakker.

Estafettestaking
Woensdag 14 maart wordt in onze regio gestaakt als onderdeel van een estafettestaking. Leerkrachten vragen
op deze wijze aandacht voor het lerarentekort, verlagen van de werkdruk en een hoger salaris. Er bestaat een
grote kans, dat ook de Cirkel die dag gesloten blijft. Wij houden u op de hoogte.

Verjaardagendag 14 maart
Als de staking doorgaat willen wij onze verjaardagendag, met als thema Internationaal CARNAVAL verplaatsen
naar woensdag 21 maart.

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken vinden plaats op 12, 13 en 14 februari.

Ouderraad zoekt nieuwe leden, een herinnering
De Ouderraad organiseert en begeleidt verschillende activiteiten en evenementen in, op en rond de school. Dat
gebeurt in nauwe samenwerking met het lerarenteam. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, het schoolreisje
enz. Deze activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage. De Ouderraad vergadert 6 à 7 keer per schooljaar
in de avonduren. Daarnaast neemt een OR-lid deel aan 1 of meerdere commissies en helpt/begeleidt met de
organisatie van de diverse activiteiten. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd, enthousiast
en vindt u het leuk om ons te helpen, stuur dan een e-mail naar sandra.pahlplatz@gmail.com, voorzitter van de
Ouderraad.

Mededelingen van samenwerkende partners
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Voorjaarsvakantie in de Meent
Het is al bijna weer voorjaarsvakantie. Hopelijk blijft het weer nog een tijdje mooi, zodat je fijn naar buiten kunt.
In de Meent hebben we weer een aantal activiteiten georganiseerd, die zowel met mooi als slecht weer de
moeite waard zijn. Er is van alles te doen. Schrijf je snel in, want voor een aantal activiteiten is de plaats beperkt.
We hopen dat er veel kinderen komen!
Maandag 26 februari: Spelletjes
We gaan allerlei spelletjes doen en maken er een feestje van.
Onbeperkt aantal kinderen.
Wat kost het: € 1,50
Leeftijd: 4 – 12 jaar
Tijd: 14.00u. – 15.30u.
Dinsdag 27 februari: Timmeren
Hout, een hamer, spijkers en…timmeren maar! Wie maakt het mooiste kunstwerk?
Maximaal 15 kinderen
Wat kost het: € 2,50
Leeftijd: 7 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
Woensdag 28 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 1 maart: Koken in De Middenhof
In De Middenhof ( dr. Willem Dreesweg 155, blauw gebouw) gaan we een hele maaltijd bereiden en…opeten!
We verzamelen om 9.45u. bij De Meent en lopen naar De Middenhof, om 13.00u. lopen we weer terug. Je mag
ook direct naar De Middenhof komen (om 10 uur).
Maximaal 15 kinderen
Wat kost het: € 4,Leeftijd: 7 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 13.00u. (het laatste uur gaan we eten!)
Vrijdag 2 maart: Schilderen met Raouf
Maak je eigen schilderij op canvas.
Maximaal 15 kinderen
Wat kost het: € 3,00
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
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