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Agenda
11-04-2022
13-04-2022
15-04-2022
18-04-2022
25-04-2022 08-05-2022

Week van de oudergesprekken (op uitnodiging)
Paasviering
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie (in de vorige nieuwsbrief stond de fout: 13-05-2022)

TSO
Vandaag is de nieuwe periode april-juli ingegaan. Daar is vorige week vrijdag 25 maart een
aanmeldingsmail met een betaallink voor verstuurd. Wanneer u niet (direct) reageert worden er een
aantal herinneringen gestuurd. Dat kan wat overweldigend overkomen, maar vanuit de
aanmelding/betaling wordt een aanwezigheidslijst gegenereerd. Dit is belangrijk voor aankomende
maandag.
U kunt opnieuw aangeven welke dagen uw kind gaat overblijven en/of de dagen eventueel aanpassen.
Bij ons nieuwe systeem is het de bedoeling dat de betaling plaatsvindt vóórdat de periode begint.
Wilt u z.s.m. reageren op één van de mails, zodat wij de aanwezigheidslijst compleet hebben.
Als u dus niet reageert, is uw kind niet aangemeld voor de TSO en gaan wij er van uit dat uw kind
niet overblijft.

Inzamelingsactie Oekraïne
Wauw! Wat is er veel ingeleverd. Er is maar liefst
€230,- opgehaald met de lege flessen en zoals u op
de foto kunt zien een hele hoop sport- én
schoolspullen.
We hebben regelmatig contact gehad met Gemeente
Amstelveen, Stichting VluchtelingWerk en de Open
House Foundation. Afgelopen woensdag hebben wij
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de spullen weggebracht. Deze zijn gesorteerd en zullen maandag uitgedeeld worden aan de kinderen
die zullen starten met het onderwijsprogramma. Ook alle sportattributen zullen tijdens de gymlessen
ingezet worden. Het geld maken wij over aan de Open House Foundation. Zij zullen dit geld gebruiken
om vluchtelingen o.a. te voorzien van de laptopjes.
Nogmaals ontzettend bedankt voor uw bijdrage!

“Hoog bezoek”
In het kader van 1 April hebben wij deze week een poging gedaan om alle kinderen van de Cirkel in de
maling te nemen, met vandaag het “hoge bezoek” als afsluiting. Waar sommige kinderen dachten dat
onze ‘VIP’ toch echt Koningin Maxima was, hadden de meeste kinderen bij binnenkomst door dat zij in
de maling genomen waren. Juf Simone was onze “Maxima”. Zij is onder begeleiding van twee
beveiligers: Meester Rob en Jasper [de man van juf Caroline], de groepen langs gegaan.
Dank aan alle ouders die deze 1 april grap meegespeeld hebben!

Paasviering
De informatie over de Paasviering is vorige week in een los bericht verstuurd. Mocht u dit na willen
lezen, de informatie is onderaan de nieuwsbrief toegevoegd.
Ouders in school?
Bij het Paasontbijt mag u als ouder gezellig mee de school in lopen om even een kijkje te nemen in de
klas. Uiteraard willen wij wel gewoon om 8:30 uur beginnen, dus zorg dat u op tijd bent om mee naar
binnen te kunnen.

Kampioen!
Vorige week zaterdag mocht Yarno uit groep 8a in Zwolle
aantreden voor de landelijke finale van de Beverwedstrijd. En hij
heeft hem gewonnen!
Van de 48 finalisten uit de categorie groep 7/8 is Yarno als eerste
geëindigd.
De beverwedstrijd lijkt op de Kangoeroewedstrijd waarbij het om
rekenen en wiskunde gaat. De Beverwedstrijd gaat over
studievaardigheden, een combinatie van informatie verwerken en
rekenen/wiskunde.
Alle Breinsteins-kinderen hebben meegedaan aan de voorronde
van de Beverwedstrijd. We willen Yarno feliciteren met de winst!
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Cirkelacademie
Wat een groot succes was onze eerste Cirkelacademie sinds lange tijd. We hebben twee hele mooie,
leerzame dagen gehad. Alle klassen hebben 1 of 2 bezoeken gekregen. Onderwerpen als Turkije,
Postcrossing, techniek, biologie, reddingsbrigade, bouwkunde, medicijn ontwikkeling, Amsterdam,
Engels en inkoper zijn voorbijgekomen. De kinderen hebben enorm genoten. We willen alle ouders en
vrijwilligers enorm bedanken voor de leuke en leerzame presentaties. Hopelijk zien we jullie en
nieuwe enthousiastelingen weer terug op de volgende Cirkelacademie.
Hieronder een aantal foto’s van de presentaties in de klas.
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Informatie over Pasen uit vorig bericht
De lente is bijna begonnen en de school is alweer in lentesfeer aangekleed! Iedereen bedankt!
Het Paasfeest gaan we school breed vieren. Even alle Paasinformatie op een rijtje.
Paaslootjes voor het Paasontbijt
- De groepen 1 t/m 8 krijgen hiervoor op woensdag 30 maart een blanco lootje mee naar huis. De
wensen voor het Paasontbijt vult u samen met uw kind in op het lootje. Dit om voor iedereen het
ontbijt een beetje hetzelfde te houden. Dit jaar maken de kinderen i.v.m. Corona een ontbijtje voor
zichzelf en nemen dit mee op woensdag 13 april.
Palmpaasoptocht
- De groepen 1 t/m 4 versieren een Palmpaasstok met hulp van de kinderen van de groepen 5 t/m 8
op donderdag 7 april.
- De kinderen van groep 1/2 geven hun Palmpaasstok aan de bewoners die rond de school wonen. Als
school vinden wij het belangrijk om naar elkaar om te kijken en daar hoort de buurt ook bij.
- De groepen 1/2 gaan op vrijdag 8 april vanaf 10:15 een optocht lopen met hun Palmpaasstok door
de wijk. Onderweg zingen we liedjes dus kom gezellig kijken!
- De groepen 3 en 4 brengen om 10:30 hun Palmpaasstok naar de ouderen in Middenhof. Met dit
bezoekje willen we bij Pasen de ouderen niet vergeten.
Begeleiding
- Voor de Palmpaasoptocht zijn we op zoek naar ouders die kunnen begeleiden. U kunt zich
aanmelden via de leerkracht. Heeft u vragen? Stel ze aan uw groepsleerkracht.
Paasontbijt
•
Het Paasontbijt is op woensdag 13 april. De kinderen mogen dan in hun pyjama naar school
komen. (Vergeet alleen je gewone kleding en schoenen niet voor ná het ontbijt. Maar de
pyjama mag ook aan blijven).
•
De groepen 1 t/m 4 versieren een schoenendoos “de Paasdoos” met het ontbijt erin voor
zichzelf.
•
De groepen 5 t/m 8 versieren een stenen bord op school en bakken het bord thuis af. Op het
bord brengt uw kind het Paasontbijt voor zichzelf mee naar school.
Paashaas
• De groepen 1 en 2 mogen op woensdag 13 april de Paashaas helpen eitjes zoeken.
•
De groepen 3 en 4 krijgen een verrassingsbezoek van de Paashaas.
Na al deze activiteiten kunt u op de schoolapp alle foto's bekijken.
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