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Agenda
18 juni
19 juni
21 juni
25 juni
29 juni
2 juli
5 juli
6 juli

Dode Hoekproject groep 7
Spelletjesmiddag 1-2
16.30 uur informatie over de blazersklas
MR vergadering
Cirkelshows 8.30: 1-2b; 3a; 3b 13.15: 5 en 5-6
ICT week; uitnodigingen contactmiddag/avond
Voorstelling Blazersklas in de Paaskerk
Rapport mee
Cirkelshows 8.30 1-2a; 1-2 e; 4a 13.15: 6, 7a en 7b

Uitdaging
De groepen 8A en 8B hebben de volgende uitdaging van de bibliotheek Amstelland aangenomen: Binnen 6
weken 80 opdrachten uitvoeren die allemaal te maken hebben met lezen, boeken en schrijvers. De opdrachten
zijn zeer verschillend en zullen verschillende intelligenties aanspreken. Zo zijn er zoekopdrachten, doeopdrachten, schrijfopdrachten, individuele opdrachten en opdrachten die samen kunnen worden gemaakt. De
verliezer moet een tegenprestatie doen, het contract hiervoor hebben wij laten ondertekenen door een leerling
in de groep. De verschillende antwoorden, lijstjes en opdrachten moeten worden gebundeld in een digitaal
document. De leerlingen zijn dinsdag 5 juni met groot enthousiasme van start gegaan en zij zijn er zeker van dat
wij de uitdaging gaan winnen.

Dode Hoekproject
Op maandag 18 juni hebben de leerlingen van groep 7 een verkeersles over de dode hoek. Zij worden om 13:15
verwacht bij het Stadshart en tot 15:00 zijn zij daar bezig . Zij vertrekken rond 12:45 vanuit school en rond 15:30
zullen zij weer terug zijn. De kinderen moeten een opgeladen ov-chipkaart meenemen. Mocht u nog eventueel
meekunnen als begeleiding, graag!

TSO, een herinnering
Door gestegen kosten moeten wij volgend jaar, met instemming van de MR, de bijdrage voor het overblijven
verhogen naar € 2,00 per keer (bankbetaling) en € 2,25 (strippenkaart).

Blazersklas
Volgend schooljaar start er weer een nieuwe blazersklas voor kinderen die volgend jaar in groep 5, 6 of 7 zitten.
De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 hebben vandaag een uitvoering bijgewoond en er is uitleg gegeven over
de instrumenten en wat de blazersklas inhoudt. Donderdag 21 juni om 16.30 uur is er in de aula van het
hoofdgebouw een informatiemiddag voor ouders en kinderen. Na uitleg door André Vulperhorst, docent van
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Muziek- en Dansschool Amstelveen, kunnen de kinderen de instrumenten uitproberen. Na afloop is er
mogelijkheid om in te schrijven.
Op donderdag 5 juli is in de Paaskerk de grote slotuitvoering van dit jaar met alle blazersklassen uit Amstelveen.
We vieren dan ook het 10-jarig bestaan van de blazersklassen in Amstelveen.

Taal
We weten allemaal wel dat je woordenschat van groot belang is voor het begrip van de wereld en voor het leren
van nieuwe stof. Dus dat woordenschat van belang is voor iedereen, is wel duidelijk. Maar hoe vergroot je de
woordenschat nou? Meer dan 70% van de woordenschat van een moedertaalspreker ontstaat door lezen. En
ook in een vreemde taal kun je je woordenschat enorm uitbreiden door te lezen. Dus als je echt snel een nieuwe
taal wilt leren, ga dan lezen! Hoe dat kan, lees je hier. Hoe meer je de vreemde taal hoort en leest, des te
sneller pik je de taal op. Lezen is een super goede, gemakkelijke en altijd beschikbare manier om snel veel
taal te absorberen. Wanneer je leest, krijg je veel meer taal binnen dan wanneer je tv kijkt, les neemt of
oefent met een app Lezen zorgt voor gespreide herhaling. Voor langdurige opslag in je geheugen is veel
herhaling nodig, verspreid over langere tijd. Lezen is daar ideaal voor. Als je bijvoorbeeld veel over hetzelfde
onderwerp leest, of veel boeken van eenzelfde schrijver leest (zoals series), kom je automatisch vaker
dezelfde woorden tegen. Door steeds dezelfde woorden tegen te komen, ga je ze sneller herkennen en
begrijpen, en raken ze beter in je (onbewuste) geheugen verankerd. Door lezen vergroot je je
woordenschat dan ook 10 keer sneller dan door het leren van lijsten woordjes.
Boeken bieden context. Iedere keer als je een woorden in een context ziet, slaat je brein informatie op over de
betekenissen, nuances in betekenis, en alle manieren waarop je het woord kunt gebruiken (dat noemen we
'grammatica'). Schrijvers gebruiken rijkere taal. Het taalgebruik in boeken is veel gevarieerder dan de dagelijkse
spreektaal of de taal op tv. Er worden meer synoniemen gebruikt, meer verschillende bijvoeglijk naamwoorden
en in het algemeen meer kleurrijke taal. Beperken we ons in het dagelijks leven tot een klein aantal woorden,
bijvoorbeeld 'mooi', om een veelheid aan zaken te omschrijven, een auteur zal proberen zo exact mogelijk te
zijn: prachtig, bekoorlijk, overweldigend, schitterend, beeldig, aanminnig, betoverend, lieflijk, fraai, luisterrijk,
oogverblindend, welgevormd... en ga zo maar door. De betekenis van al die variaties is gemakkelijker te raden
doordat ze in de context van het verhaal staan. Hoewel je al die verschillende woorden niet meteen zult
onthouden, en dus ook niet meteen zelf zult kunnen gebruiken, word je wel “leniger” in het herkennen ervan,
en zullen uiteindelijk enkele varianten in je actieve woordenschat terecht komen. Je pikt onbewust ook
onbekende woorden op. Dus aarzel niet langer: ren naar de bibliotheek om boeken te halen, of leg zelf een
verzameling leesboekjes aan, en vul de schatkist in je hoofd met nieuwe woorden!
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De VakantieBieb
De zomervakantie komt er alweer bijna aan.. Ieder jaar is het voor sommige kinderen lastig om het behaalde
leesniveau te behouden. Zes weken niet of nauwelijks lezen kan zorgen voor een “zomerdip”, waarbij de
kinderen kunnen terugvallen in leesniveau. Dit is gelukkig redelijk makkelijk op te vangen; door ook in de zomer
te blijven lezen! Dit kan in “gewone boeken”, in stripboeken, informatieve boeken (misschien wel over het
vakantieland) of digitaal. De bibliotheek heeft ter voorkoming van deze zomerdip een aardig aanbod. Alle
kinderen kunnen (of ze nou lid zijn van de bibliotheek of niet) gratis boeken lezen via de VakantieBieb. Daar staan
60 e-books klaar, waarvan meer dan 30 jeugdtitels. De app is te downloaden van 1 juli tot en met 31 augustus.
Op www.vakantiebieb.nl kunt u lezen hoe dit werkt. Dat scheelt weer zware koffers op vakantie….

Natuur en Milieu Educatie
De afgelopen tijd hebben de kleuters (en natuurouders) hard in de tuin gewerkt. Er zijn veel groenten en bloemen
in de patio gezaaid en gepoot. Komkommers, tomaten, aardbeien, mais, wortels, pompoenen, wilde bloemen
noem maar op. De kinderen leren hoe een plant groeit en hoe er vruchten aankomen. Ook leren de kinderen wat
een plant nodig heeft (warmte, licht en water). De laatste periode is dat geen probleem met het schitterende
weer. De groenten en bloemen groeien erg goed! Neem gerust een kijkje! Alleen af en toe staat de sproeier aan
om de planten water te geven. Dit hebben ze nu hard nodig. Binnenkort kunnen we met de klas waarschijnlijk
wel ergens wat van gaan proeven.

Bericht van de MR
Op 28 mei heeft de MR overleg gehad. Er is uitgebreid gesproken over de nieuwe privacywetgeving, de AVG. De
scholen van de Onderwijsgroep zijn druk doende om te zorgen dat de wetgeving goed wordt nageleefd en de
privacy van de leerlingen goed gewaarborgd is. Er wordt ook een functionaris gegevensbescherming aangesteld
bij de Onderwijsgroep om de scholen hierin te ondersteunen. De Onderwijsgroep heeft gekozen voor een
nieuwe, betere methode om tevredenheid en meningen van onder andere ouders te peilen over de kwaliteit van
het onderwijs. We hebben ook uitgebreid stilgestaan bij het landelijke onderzoek naar de effectiviteit van antipestprogramma’s. De Cirkel heeft geen anti-pestprogramma, maar een meeromvattende gedragsmethode,
Kanjertraining, om kinderen positief gedrag te leren. In het nieuwe schooljaar zal een nieuwe taal- en
spellingsmethode gebruikt gaan worden in alle leerjaren: Taal op maat/Spelling op maat. De leerkrachten zullen
voor een soepele overgang naar deze nieuwe methode zorgdragen. De formatie van het team en de groepen is
afgerond en zal ongeveer 4 weken voor de zomervakantie bekendgemaakt worden. De schoolgids voor het
nieuwe schooljaar is besproken en met een aantal kleine aanpassingen zal deze worden gepubliceerd. De
vastgestelde notulen zijn terug te lezen op de website www.bsdecirkelamstelveen.nl onder Ouders/MR. De leden
van de MR zijn aan te spreken in de klas en op het schoolplein of per mail: mr@bsdecirkelamstelveen.nl.
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