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Agenda
28 mei
29 mei
30-31 mei
3 juni
5 juni
7 juni
9 en 10 juni
11 juni
12 juni

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
Groep 8: is er nog veen in Amstelveen? Spelletjesmiddag groep 1-2
Kanjerlessen met ouders in alle groepen
Spelletjesochtend groep 3-4
Pinksteren
Extra vrij groep 1-4
Sportdag

Cirkelkinderen voor “Sunday Foundation” kinderen een herinnering
Woensdag 29 mei vieren wij met allerlei activiteiten de afsluiting van onze Cirkelkinderen voor Sunday
Foundation kinderen. Ter herinnering verstrekken wij nogmaals belangrijke informatie. De sponsorloop was een
groot succes, met het slotfeest willen wij dit succes vieren. Hebben wij genoeg geld opgehaald om een volledig
schoolgebouw in Sierra Leone te laten bouwen??? Nog niet al het sponsorgeld is ingeleverd. Wilt u uw
zoon/dochter helpen om dit morgen alsnog te doen? Ons grote slotfeest is op woensdag 29 mei van 16:00 uur
tot 20:00 uur. U bent daar allemaal van harte voor uitgenodigd.
De workshops voor de kinderen starten om 16:00 uur. Strippenkaarten zijn voor € 5,-- te koop. Geef
gepast geld mee of kom pinnen! Bij een workshop hebben de kinderen een wit T-shirt nodig. Dat moet
u zelf meegeven! Hema ? Zeeman? Primark?
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.
Er zal keuze zijn uit rijst of bami, geserveerd met vlees of een vegetarische optie en met een groente
naar keuze. Maaltijden voor € 6,-- , waarvan € 1,-- naar het goede doel. Er zijn ook hamburgers en
hotdogs te koop. Komt u ook gezellig mee-eten, hoeft u thuis niet te koken!!!!
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 Nederland-Duitsland gesigneerde shirt van Virgil van Dijk. Door hem speciaal aan ons
geschonken. Wilt u bieden op dit shirt: nieuwsbrief.decirkel@ogamstelland.nl
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U kunt ook een poging wagen een dienst van een of twee leerkrachten te winnen. Alle diensten zijn op dozen
gepresenteerd vanaf de start van de sponsorloop. U kunt ook woensdag nog voor 5 euro een dienst winnen. Bij
de dozen liggen enveloppen, waarop u de naam van uw kind zet, € 5,-- instopt en daarna in de doos doet.
Woensdag zullen wij uit elke doos een winnaar trekken. Hoe meer enveloppen u erin doet, hoe meer kans u
maakt! De diensten die aangeboden worden zijn :
• Juf Mariëlle: Naar het Muiderslot
• Meester Pieter: Tennis
• Juf Marlous: Naar de boerderij
• Juf Linda en juf Marieken: Naar het Amstelpark
• Juf Nicky en juf Corine: Naar het Amsterdamse bos
• Juf Rianne: Cupcakes bakken
• Juf Manja en juf Eefje: Bowlen
• Juf Niesje, juf Carola, juf Ans: poffertjes bakken
• Juf Denise: Fotoshoot
• Juf Sascha en juf Simone: Kookworkshop
• Juf Martine en juf Daphne: Pizza eten
• Juf Inge: middag shoppen
• Juf José, juf Ineke en juf Karin: Cupcakes bakken
• Juf Kim en juf Tisja: glowgolfen
• Juf Linda en juf Shona: Bowlen
• Meester Wouter: Bowlen en eten
Voor meer info over de prachtige Stichting van Sander de Kramer en Hugo Borst kunt u de website bezoeken:
www.sundayfoundation.nl

Kanjerles met ouders
Wij willen u allemaal uitnodigen om woensdag 5 juni om 8.30 uur (tot ca. 9.15 uur) een Kanjerles mee te maken
in de groep van uw kind. U kunt dan ervaren wat kanjerlessen zijn. Het is de bedoeling, dat u ook zelf meedoet
en niet alleen als toeschouwer aanwezig bent. In de groepen 3 A en 5 B start (i.v.m. gymlessen) de kanjerles om
11.30 uur.

Sportdag
Wij rennen bijna letterlijk van de ene feestdag naar de andere. Op 12 juni is onze sportdag. Wij mailen volgende
week een Sportdag Nieuwsbrief met alle informatie die u nodig heeft. U kunt zich nu al aanmelden om ons op
woensdag 12 juni te komen helpen. De lijsten hangen bij de klassen.

Dam succes bij de Nederlandse kampioenschappen
Afgelopen zaterdag speelde ons Cirkel damteam de NK finale pupillen in Schagen na de gelukte plaatsing voor
de finale in De Meent 13 april tijdens de halve finale met een 3e plek. Achttien overgebleven schoolteams van
de 6000 streden om de prijzen zaterdag. Ons damteam haalde vorige jaar bij de welpen NK een mooie3e plaats
en deed dit jaar voor het eerst mee met de pupillen (groep 7 en 8) met Justin, Filip, Carlos, Christian uit groep 7a
en Jasmine uit groep 5b.
De pupillen zijn sterk bezet met ervaren damteams uit sterke damregios zoals Hoogeveen, Gouda en Wageningen
en we werden vooraf niet bij de favorieten gerekend. Er werden 8 rondes gespeeld. In ronde 6 en 7 wonnen we
met 6-2 van sterke top teams en stonden we zo maar liefst 2e, op maar 2 punten achterstand op nummer 1, De
Bron uit Molenaarsgraaf. De laatste ronde moesten we tegen de Bron en wisten we vooraf dat een overwinning
stunt ons zelfs op een gedeelde 1e plaats kon brengen, waarbij dan een gecompliceerd systeem met
weerstandspunten (een soort "doelsaldo") de eindrangschikking bepaalt (helaas niet het onderlinge resultaat).
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De wedstrijd tegen de nummer 1 was bloedstollend en ging gelijk op, van 0-2 naar 2-2, daarna 3-3 zodat het
laatste potje van Justin de einduitslag moest bepalen. Na een lange strijd werd het laatste potje 1-1 zodat het
teamresultaat tegen de nr 1 een knappe remise werd: 4-4. Dat betekende dat De Bron Nederlands Kampioen
Schooldammen 2019 werd en dat De Cirkel gelijk speelde tegen de kampioen. In de laatste ronde kwamen twee
andere teams met overwinningen langszij zodat we met 3 teams op een gedeelde 2e plaats met allemaal 11
wedstrijdpunten eindigden! Op weerstandspunten was de officiële einduitslag 4e doordat we net wat minder
weerstandspunten hadden dan de andere teams met het gelijk aantal van 11 punten.
Boven verwachting en supertrots dat ons Cirkel damteam in de top van Nederland mee kan doen. Er waren
bekers voor plaatsen 1 t/m 5 dus de kinderen namen de zoveelste beker mee naar school maandag.

Wij verwachten natuurlijk alle kinderen en ouders woensdag op ons
slotfeest Cirkelkinderen voor Sunday foundation kinderen !!
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