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Agenda
20 april
23 april
24 april
27 april t/m 13 mei
14 mei
15 mei
18 mei

Koningsontbijt
Schoolreisje
Groep 1-2 naar Elsenhove
Meivakantie
Wij mogen weer naar school; aandacht voor cyberpesten in 8; MR
Elsenhove 1-2 D
Spelletjesochtend 3-4

Schoolreisje 23 april
Maandag is het zo ver.. Wij hebben er zin in.. We gaan op schoolreis! De groepen 1 t/m 6 vertrekken naar Drievliet
in Den Haag en de groepen 7 t/m 8 naar Walibi in Biddinghuizen. Groep 1 t/m 6 vertrekt om 8:45 vanaf de
Noorderkroon en terugkomst op Orion, schoolplein kleuters om 15:30. Groep 7 t/m 8 vertrekt om 8:45 vanaf
Orion ter hoogte van de apotheek en terugkomst op Orion, schoolplein kleuters om 17:00.
Op de speelplaats van de kleuters kunt u uw zoon/dochter ophalen. Vanwege de veiligheid dus niet op straat bij
de bus! De weersvoorspelling voor maandag is goed! Bewolking maar de zon is ook zeker te zien. Wilt u uw
kind(eren) insmeren voor vertrek? En mochten de voorspellingen veranderen zorg dan voor eventueel regen-/
warme kleding. Geef uw kind(eren) een tienuurtje mee en voldoende te drinken. De lunch wordt verzorgd en
een snoepje mag maar graag met mate. Telefoons en geld mogen de kinderen niet meenemen.
Als uw zoon/dochter komende maandag naar de naschoolse gaat en u heeft dit nog niet doorgegeven, geef dit
dan door aan de leerkracht .Maandag worden de kinderen rond 8:15, uiterlijk 8:30 op school verwacht.
Mocht uw kind maandag ziek zijn, meld dit dan telefonisch tussen 7:50 uur en 8:05 uur.

Bericht van de MR
Op 19 maart kwam de MR bijeen en heeft de volgende onderwerpen besproken. Fred deelde mee dat binnen de
gemeente de noodzaak van nieuwbouw van het scholencomplex aan de Orion inmiddels gezien wordt. Het
complex is verouderd en daarbij kunnen de drie scholen met het huidige aantal lokalen de leerlingengroei niet
opvangen. De schoolbesturen zitten hierover om de tafel met de gemeente. Ook deelde Fred mee dat de
Onderwijsstichting personeel en ouders betrekt via de Koers Update bij thema’s die relevant zijn voor de
toekomst van ons onderwijs. 19 maart was een bijeenkomst op Orion 1 over Internationalisering, 24 april vindt
de volgende plaats op de Triangel. Op 28 maart is afscheid genomen van twee vaste scheidsrechters van het
zaalvoetbaltoernooi. Zij hebben tot op hoge leeftijd de competitie begeleid. De Cirkel groeit, dus volgend jaar
komt er weer een klas bij en telt de school 16 groepen. De school krijgt ook een flink bedrag om de werkdruk
onder het personeel te verlagen. Een drietal scholen in Amstelveen verzorgen taalgroepen voor nietNederlandstalige ouders om de communicatie over de leerlingen beter te laten verlopen. De MR heeft het
vakantierooster voor 2018/2019 goedgekeurd. De goedgekeurde notulen zijn te vinden op de website
www.bsdecirkelamstelveen.nl onder Ouders/MR. De leden van de MR zijn aan te spreken in de klas of op het
schoolplein en te bereiken via mr@bsdecirkelamstelveen.nl
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Hardlopen tijdens de meivakantie op Moederdag
Zondag 13 mei 2017 (Moederdag) doet Onderwijsgroep Amstelland mee aan de Ronde Hoeploop in Ouderkerk
aan de Amstel. Als Onderwijsgroep Amstelland vinden wij gezondheid belangrijk en dit willen we graag
combineren met een stukje burgerschap.
Wij nodigen leerlingen binnen de Onderwijsgroep Amstelland (groep 5 tot en met 8) uit om voor het goede doel
2km te lopen. Dit jaar hebben wij gekozen voor Right To Play. www.righttoplay.nl
Je inschrijfgeld is meteen de bijdrage voor het goede doel, maar meer mag natuurlijk ook. Heb je zin om mee te
lopen, schrijf je dan in via de onderstaande link. We hopen op zoveel mogelijk kinderen die mee doen.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHo5Q9MTd0SGzTDtlbjAXGQf-pOlJYdGtxOON7Mhv1UMU1LQURDQ0QyWlZLT1VRODFIU1NWWEpWSS4u

Avond4daagse
Vorige week heeft u een mail ontvangen over de Avond4Daagse. U heeft nog een week de tijd om uw zoon of
dochter hiervoor aan te melden. De leerkrachten hebben aanmeldingsformulieren.

Aanmelden leerlingen en wachtlijsten
Heeft u uw dochter of zoon, geboren in 2015 of 2016, nog niet aangemeld? Wacht niet te lang. Er zijn nog maar
enkele plekken beschikbaar voor “2015-kinderen”. Jongere broertjes en zusjes hebben voorrang, maar moeten
wel tijdig ingeschreven worden. Het zou vervelend zijn als zij op een wachtlijst komen te staan.

Vakantierooster 2018-2019
Eerste schooldag
Personeelsdag Stichting
Herfstvakantie
Extra week
Extra dag voor Kerst
Kerstvakantie
Extra dag
Voorjaarsvakantie
Extra dag
Pasen en Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Extra dag
Extra vrij
Zomervakantie

OB en BB
OB en BB
OB
OB en BB
OB en BB
OB
OB en BB
OB
OB en BB
OB en BB
OB en BB
OB
OB en BB
OB en BB

Ma 3 september 2018
Wo 26 september 2018
Ma 22 oktober 2018 – vr 26 oktober 2018
Ma 29 oktober 2018 – vr 2 november 2018
Vr 21 december 2018
Ma 24 december 2018– vr 4 januari 2019
Vr 15 februari 2019
Ma 18 februari 2019 – vr 22 februari 2019
25 februari 2019
Vr 19 april 2019 – vr 3 mei 2019
Do 30 mei en vr 31 mei 2019
10 juni 2019
11 juni 2019
Vr 12 juli 2019
Ma 15 juli 2019 – vr 23 augustus 2019

Mededelingen van samenwerkende partners
De Meent
Zie de vorige Nieuwsbrief voor de activiteiten tijdens de meivakantie.
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