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Agenda
18 maart
21 maart
24 maart
25 maart
27 maart
1 april
5 april

Voorspeelavond Blazersklas (Zonnesteinzaal- Stadshart)
Kangoeroewedstrijd
Estafette Lente Marathon (Juffrouw Marlous, juffrouw Simone en meester Fred)
Groepen 3 naar Cinema Amstelveen
Verjaardagendag
Spelletjesmiddag groep 1-2
Cirkelacademie

Kangoeroedag
Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 doen op donderdag 21 maart mee aan de Kangoeroedag. Een dag waarop veel
van onze kinderen allerlei rekenpuzzels proberen op te lossen.

Verjaardagendag
Ja ja… hij komt eraan… Die ene dag waarop alles samenkomt. De reden waarom we ooit hebben besloten de
PABO te gaan doen: VERJAARDAGENDAG! Het aftellen was al in september begonnen, maar nu komt het dan
héél dichtbij: wij nodigen alle kinderen uit om onze verjaardagen op woensdag 27 maart te komen vieren. Het
zou natuurlijk wel heel feestelijk zijn als iedereen verkleed op school zou komen. Het thema voor groep 1 t/m 4
is: “Feest” en vanaf groep 5 draagt het de ondertitel: Proud to be fout. Hoe leuk is dat?
De dag begint om 8.30 uur in de klas, waarna de feestelijkheden worden geopend met een wervelende
Cirkelshow in de Meent: dóór leerkrachten, vóór kinderen. Na de feestelijke opening gaan de kinderen allemaal
leuke activiteiten in de school doen. Natuurlijk hoeven ze deze dag geen fruit en drinken mee te nemen: voor de
inwendige mens wordt gezorgd! Om 12.15 uur loopt het feest ten einde en mogen de kinderen -moe maar
voldaan- naar huis. U voelt het… Wij kunnen niet wachten!

Geen Snoep meenemen
De Cirkel is een gezonde school . Goede lessen bewegingsonderwijs van vakdocenten en een beleid rondom
gezond eten en drinken. Wij merken echter dat er steeds vaker weer snoep, cakejes, koek en dergelijke in de
broodtrommels worden meegegeven. Ook pakjes chocomelk en sap worden vaker mee naar school genomen.
Wij willen u dringend vragen om de kinderen water of melk mee te geven voor de pauzes en verder alleen
fruit/groente en brood. Dus: geen snoep en koek meegeven en ook geen suikerhoudende dranken!

Nieuws van samenwerkende partners
Op de volgende bladzijde vindt u informatie van samenwerkende partners.
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De Meent
Wami Beweegt!
Wij zijn Joyce Weij (Wijkcoach bij Participe) en Iris Meertens (Buurtsportcoach bij AmstelveenSport) en maken
graag kennis met u op het schoolplein! Daarom staan wij op dinsdag 26 maart en woensdag 27 maart van 8.15
uur tot 8.45 uur bij de rode bankjes voor de Meent met koffie en thee. Wij hopen dat jullie even langskomen om
elkaar beter te leren kennen. Op dinsdag 2, 6 en 16 april staan we ook op het plein en zullen we leuke
beweegactiviteiten organiseren zoals bootcamp, steppen en cognitieve fitness. Deelname is gratis! Na de
meivakantie zullen we ook op woensdag 8, 15 en 22 mei op het plein staan.
Hopelijk tot de 26e of 27e!
Taal in de Meent
Het TaalCafé is een gezellige plek om Nederlands te oefenen. Het is geen taalles, maar een plek om samen
Nederlands te praten, fouten te maken, te lachen en te proberen. Er is altijd koffie en thee. Je bent elke
donderdag, behalve in de schoolvakanties, welkom om 09.30 uur in de Meent.
Op donderdag tussen 16.30 en 18.30 is het Taal Informatie Punt geopend. In het Taal Informatie Punt kan je met
al je vragen terecht over taallessen in Amstelveen, taalactiviteiten en taalcoaches. Het informatie punt is zowel
voor bewoners die Nederlands willen leren, als Nederlanders die anderen willen helpen de taal te leren.
Welkom in de Buurt!
Welkom! Misschien woon je hier nog maar net of woon je hier al jaren. Ken jij Waardhuizen en Middenhoven
nog niet zo goed? Kom dan naar de ‘Welkom in de Buurt!’ bijeenkomst op vrijdag 22 maart. U bent van 15.00 tot
17.00 welkom om de wijk en je buurtgenoten te leren kennen! Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met
verschillende faciliteiten in de wijk, activiteiten van, door en met bewoners, Stichting Wami en Participe.
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