Nieuwsbrief 16 • 9 mei 2019

Agenda
10 mei
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
20 mei
21 mei
23 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30-31 mei

Spelletjesochtend 3-4; contactmiddag/avond kaarten inleveren
Sponsorkaarten op school inleveren
Groep 1-2 A naar Elsenhove
Sponsorloop
Groep 1-2 B naar Elsenhove; Contactmiddag/avond
Zing’es bij de Muziekschool
Start Kanjerweek
Groep 1-2 C naar Elsenhove
Groep 1-2 D naar Elsenhove
Fietsexamen groepen 7 en 8
Groepen 3 “boer zoekt hulp” en Groep 1-2 E naar Elsenhove
Afsluiting Cirkelkinderen voor Sierra Leone kinderen van 16:00 tot 20:00 uur
Hemelvaart. De kinderen zijn vrij

Cirkelkinderen voor “Sunday Foundation” kinderen
Woensdag 15 mei start ons project Cirkelkinderen voor Sunday Foundation kinderen met de sponsorloop. Die
zal om 09.00 uur van start gaan. Het startschot wordt gegeven door de wethouder van Onderwijs Frank Berkhout.
Alle kinderen hebben voor de meivakantie een sponsorkaart meegekregen om zoveel mogelijk sponsoren te
zoeken voor ons mooie doel, het realiseren van een compleet schoolgebouw voor 300 leerlingen in Sierra
Leone. De komende week hebben de kinderen nog om meer sponsors te zoeken. Extra sponsorkaarten zijn bij
de groepsleerkrachten op te halen. Wij verwachten heel veel ouders als publiek bij de sponsorloop. Het wordt
prachtig weer. Tijdens de sponsorloop kunt u een lekker kopje koffie of thee met een stukje cake kopen. De
opbrengst hiervan gaat ook naar de Sunday Foundation.
Wilt u zo vriendelijk zijn de ingevulde sponsorkaarten uiterlijk maandag 13 mei mee te geven naar school?
De leerlingen zullen de kaart op donderdag 16 mei weer mee terug krijgen, zodat ze het geld bij de trotse
sponsors kunnen ophalen. Het sponsorgeld moet uiterlijk 24 mei ingeleverd worden bij de groepsleerkracht.
Onze grote slotfeest is op woensdag 29 mei van 16:00 uur tot 20:00 uur.
Er zijn workshops voor de kinderen, start 16:00 uur. Strippenkaarten zijn voor € 5,-- te koop. Aan het eind van de
middag, begin van de avond wordt de veiling gehouden en gaat het restaurant open. De bar is al open vanaf
16:00 uur. Maak uw agenda leeg voor deze geweldige happening. Wij kunnen enkele veilingitems verklappen: *
meerdere volledig verzorgde verjaardagspartijtjes * Een fiets uitzoeken bij een van de Amstelveens fietswinkels
t.w.v. € 500,-- * prachtige kunstwerken in de groepen gemaakt en (klap op de vuurpijl) * Het officiële NederlandDuitsland gesigneerde shirt van Virgil van Dijk. Door hem speciaal aan ons geschonken.
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Dit shirt mag natuurlijk niet voor een te lage prijs weg. Heeft u interesse, dan kunt u nu al aangeven hoeveel u
wilt bieden. Bieden vanaf € 150,--. Mailen naar : nieuwsbrief.decirkel@ogamstelland.nl
Dit jaar is er ook weer de mogelijkheid om op een dienst van een leerkracht te bieden. De diensten worden niet
geveild op de veiling, maar gaan dit jaar net even anders. Alle diensten worden op dozen gepresenteerd vanaf
de start van de sponsorloop. U kunt voor 5 euro op een dienst bieden. Bij de dozen liggen enveloppen, waarop
u de naam van uw kind zet, € 5,-- instopt en daarna in de doos. De dozen zullen elke ochtend tot 29 mei neergezet
worden op het hoofdgebouw. Op 29 mei zullen wij uit elke doos een winnaar trekken. Hoe meer enveloppen u
erin doet, hoe meer kans u maakt!
Voor de slotdag van 29 mei hebben wij nog de volgende materialen voor de workshops nodig: pasta, bonen,
linzen. Wij hebben ook een workshop haren vlechten. Wilt u deze workshop op één van de tijden geven, dan
kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind.
Op de slotdag hebben wij broodjes hamburger, vegetarische gerechten en heerlijke complete maaltijden
verzorgd door :
(Winkelcentrum Middenhoven)
Er zal keuze zijn uit rijst of bami, geserveerd met vlees of een vegetarische optie en met een groente naar
keuze. De maaltijden worden deze avond voor € 6,-- verkocht, waarvan € 1,-- per maaltijd naar het goede doel
zal gaan. Komt u ook genieten van deze lekkere keuken?
Voor meer info over de prachtige Stichting van Sander de Kramer en Hugo Borst kunt u de website bezoeken:
www.sundayfoundation.nl Twee jaar geleden was de opbrengst voor Ninos de Guatemala maar liefst € 26.000,-

Zing’es
Op vrijdag 17 mei gaan de kinderen van de groepen 3, 5, 6-7 en 7 een kleine musical opvoeren in de Muziekschool
(Platform C) in het Stadshart. We vertrekken dan vanaf school om ca. 9:00 uur. Om 9.30 uur begint de voorstelling
en een uur later rijden we moe maar voldaan weer terug. Het zou erg leuk zijn als u komt kijken en helemaal fijn
als u met ons meefietst ( groep 6-7 en 7).

Fietsexamen
Op maandag 27 mei hebben de kinderen van groep 7 en 8 hun fietsexamen. We rijden dan –uiteraard met de
fiets- naar de Van der Veerelaan in Amstelveen Noord om daar (individueel) een examenroute af te leggen. We
vertrekken om 8.50 uur vanaf school en zijn naar verwachting weer 12.00 uur terug op school. We hebben op
deze dag hulp nodig voor het meefietsen en het bemannen van de controleposten. Dus als u in de gelegenheid
én genegen bent om te helpen: heel graag!
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Te laat komen…… niet doen….Kom op tijd!
Wij willen u op hart drukken uw kind ruim op tijd op school af te leveren. De leerkrachten beginnen om 8.30
uur en de ouders moeten de klassen dan verlaten! Zorg dus dat u op tijd bent!

Patio
De voorjaarsbloemen hebben mooi gebloeid in de patio! In de komende periode worden de bloembollen uit de
tuintjes gehaald en wordt er plek gemaakt voor verschillende groenten. De patio is een uitgelezen plek om met
de kleuters te eten en te drinken. Lekker uit de wind en in de zon. In de patio staan twee hele mooie picknicktafels
die aan een opfris beurt toe zijn. Wie zouden het leuk vinden om ons te helpen? Om deze taak verlichting te
geven hopen we op meerdere aanmeldingen (opa's en oma's mogen zich ook aanmelden). Schuurmachine en
beits zijn aanwezig op school. Voor koffie / thee en koek wordt gezorgd. Aanmelden kan bij juf Corine (groep
1/2d)

Donald Duck
Wij zijn op zoek naar Donald Duckjes (tijdschriften) voor in de klassen. Graag inleveren bij juffrouw Shona.
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