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Agenda
6 t/m 8 maart
6 maart
8 maart
11 maart
15 maart
21 maart
24 maart
27 maart

Fred van Oijen afwezig i.v.m. een studie driedaagse
Shows van de groepen 1-2
Spelletjesochtend 3-4
Het fiets- en voetgangerstunneltje vanuit Waardhuizen wordt afgesloten
Staking. De Cirkel blijft gesloten
Kangoeroewedstrijd
Estafette Lente Marathon
Verjaardagendag

Cirkelkinderen voor kinderen
De commissie van Cirkelkinderen voor Sunday Foundation kinderen werkt hard om de projectweken in mei tot
een groot succes te maken. De voorbereidingen van de sponsorloop, de projectweken en de slotfeestdag zijn in
volle gang. Voor de workshops op de slotdag hebben wij een aantal materialen nodig:
- gekleurd elektriciteitsdraad; - wc rollen; - keukenrollen; - oude tijdschriften ; - stofjes; - schone lege flesjes; lege conserven blikjes; - droge rijst/ macaroni/ spaghetti/ linzen/spliterwten/bonen. U kunt deze materialen op
school inleveren.

Sluiting fiets- en voetgangerstunnel
Vanaf 11 maart tot de zomervakantie wordt het tunneltje vanuit Waardhuizen naar het scholencomplex
gesloten. Er wordt een omleiding ingesteld, maar wij houden ons hart vast. Een grote stroom kinderen en ouders
maakt iedere dag gebruik van deze tunnel om veilig van huis naar school te komen. De omleiding leidt de fietsers
en voetgangers om de rotonde heen naar de Willem Dreesweg waarna de weg overgestoken moet worden naar
de grote parkeerplaats aan de Melkweg. Het verantwoordelijke Amsterdamse projectbureau is op dit moment
niet van plan verkeersregelaars in te zetten. Vanuit de directie en de MR is al aangedrongen op ondersteuning
bij het oversteken. Wij hebben ook de gemeente deelgenoot gemaakt van onze zorgen. U kunt dat natuurlijk ook
doen door te mailen naar het mailadres in de brief die u als wijkbewoner heeft ontvangen.

Estafette Lente Marathon
Simone Jonker-Hoek, Marlous Prinzen en Fred van Oijen lopen ook dit jaar mee met de estafette van de
Lentemarathon op zondag 24 maart. Aanmoedigen mag!

Staking 15 maart- De Cirkel blijft gesloten
Een aantal vakbonden heeft opgeroepen tot een staking op vrijdag 15 maart. Een grote meerderheid van ons
team heeft aangegeven ook te gaan staken om aandacht te vragen voor het leraren tekort, de werkdruk en het
verbeteren van de salarissen. Wij hebben daarom besloten de school op 15 maart gesloten te houden.
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Nieuws van samenwerkende partners
Op zondag 14 april om 10.45 uur zal bij ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, het startschot gegeven
worden voor de 9e MeentRun. Dit hardloopevenement is voor jong en oud dus iedereen is welkom, het parcours
loopt door Waardhuizen en de prachtige Bovenkerkerpolder. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de 5KM
of 10KM door de Bovenkerkerpolder of de 1KM KidsRun, ‘rondje Jol’. Voor-inschrijven is mogelijk via website van
de MeentRun, na-inschrijven tot 15 minuten voor start. Start/Finish is voor ontmoetingscentrum De Meent. Voor
elke deelnemer is er een herinnering bij de finish. Deelnemers lopen voor eigen risico. Voor informatie over de
hardloopevenement zie: www.meentrun.nl Tot ziens aan de start!
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