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Agenda
16 september
17 september
17-20 september
19 september
26 september
27 september
2 oktober
3 oktober
3 en 4 oktober

Kinderen groep 8 leveren hun fiets in
Opa en oma middag groepen 1-2
1-2 c: Bas Gans in Elsenhove
Kamp groep 8 in Ermelo
1-2 d: Bas Gans
groep 5 b: Herfstles in Amsterdamse Bos
Cirkelshows. Voor tijden zie de papieren kalender
Speelgoeddag 1-2
Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar
Kinderen zijn vrij. Studie tweedaagse team

Dammen: De Cirkel 3de op de Wereldkampioenschappen
Het Damteam van de Cirkel is afgelopen weekend derde geworden tijdens de wereldkampioenschappen
schooldammen. Helaas kon niet het hele Cirkel Damteam meedoen. Er mochten maar 3 kinderen naar Italië en
de deelnemers moesten van een bepaalde leeftijdscategorie zijn. De resultaten in Nederland (met hele team)
waren van essentieel belang voor het bereiken van de Wereldkampioenschappen. In het Amstelveens
Nieuwsblad staat een mooi verslag:

https://amstelveensnieuwsblad.nl/sport/overig/basisschool-de-cirkel-3e-op-wk-schooldammenitali%C3%AB-637380

Kennismaken
Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Ik ben Lisa Buisman
en ik ben dit schooljaar gestart als nieuwe juf in groep 5b. Ik
ben de afgelopen 10 jaar werkzaam geweest in het
Amsterdamse basisonderwijs. Ik woon samen met mijn vriend
en onze 2 kinderen van 6 en 2 jaar in Amstelveen. Vorige week
maandag heb ik kennisgemaakt met groep 5b en vanaf 16
september zal ik elke dinsdag, donderdag en vrijdag lesgeven
aan deze leuke groep. Ik heb er zin in!
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IK ben Emyliene Stronkhorst en dit jaar nieuw als onderwijsassistent inde groepen 5
en 6. In deze groepen geef ik kinderen extra aandacht en ondersteuning. Ik heb twee
jaar pabo gedaan. Dit jaar werk ik bij De Cirkel om hierna mijn studie te vervolmaken
met extra praktijkervaring.

Ik ben Nicolette, 27 jaar en ben net gestart op de
Cirkel. Ik ben 3 jaar geleden begonnen met het zijinstroomtraject, waarbij ik voor verschillende
groepen stond en heb daarna in de bovenbouw
gewerkt.
Ik vind het een hele leuke uitdaging om nu weer
voor groep 4 te staan en heb er enorm veel zin in om
met iedereen er een geslaagd schooljaar van te
maken!

Mijn naam is Romana Oskam. Ik ben 28 jaar en woon samen met mijn vriend
in Spierdijk. Mijn grootste hobby is skiën. Daarnaast houd ik van reizen en
gezelligheid.
Je kunt mij dit schooljaar vinden in groep 1/2 C, waar ik op de dinsdag als LIO
stagiaire zal zijn. Ik vind het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school
gaan.
Ik kijk er ontzettend naar uit om jullie allemaal te leren kennen en om samen
te ontwikkelen

Via deze weg wil ik me graag even voorstellen. Ik ben Anita Piet
en sinds het begin van dit schooljaar ben ik een nieuwe juf op
deze school. Hiervoor was ik werkzaam op “De Westwijzer”.
Ik ga op woensdag, donderdag en vrijdag groep 1/2E draaien, juf
Marieken maandag en dinsdag.
De afgelopen weken heb ik de groep voor het eerst gezien en het
was erg gezellig! Natuurlijk veel nieuwe gezichten en mooie
namen te onthouden, maar dat komt goed! We gaan er samen
een gezellig schooljaar van maken!

Ondersteuning op de Cirkel
Ook dit jaar bieden we incidenteel ondersteuning binnen de school. Deze ondersteuning wordt zowel binnen de
groep als buiten de groep ingezet en wordt gegeven door ambulante leerkrachten, onderwijsassistenten of een
leerkrachtondersteuner. Soms hebben kinderen (tijdelijk of voor een wat langere tijd) baat bij extra
ondersteuning. Onze ondersteuning kan bestaan uit hulp bij bepaalde vakken, motorische ondersteuning door
de gymleerkrachten (MRT), meer uitdaging of hulp bij het plannen en organiseren van het werk. Het kan
daardoor zijn dat uw kind thuis vertelt dat hij bij een andere leerkracht heeft gezeten dan de eigen leerkracht.
De leerkracht kan u meer informatie hierover geven.
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Klassenouders
1-2 A: Nikky Szots-Pollak, Laura Mian, Renske Knevel
1-2 B: Sharon Lissaur en Miranda Spillekom
1-2 C: Gizem Yilmaz en Tamalene Bugter
1-2 D: Ladonna den Hartog en Elena Stoica
1-2 E: Melanie Wendels, Isabel Pliego en Amanda Karels
3A:
Graciëlla Griffith en Lebriz Erdemir
3B:
Tamara Frijn en Margriet van Kessel
4A:
Tess Moring en Celine vd Kwast
4 B:
Sietske Nab en Cyrella Hofman
5 A:
Kirsten Koning en Marieke Pruijs
5 B:
Kiki Niezen en Merel Holleman
6 A:
Claudia Boers, Wendy Egging en Cyrella Hofman
6 B:
Priscilla vd. Kar en Jacqueline de Vries
7 A:
Melinda ten Hoope
7 B:
Frieda Vlek
8 A/B: Marieke Pruijs en Femke Uiterwijk Winkel.
Is uw naam verkeerd of onvolledig vermeld, graag een reply op deze mail.

GGD voor onze 10-jarigen
Elk jaar komt de GGD op school voor de periodieke onderzoeken voor de 10 jarigen, de groep 7 leerlingen. De
data voor dit schooljaar vindt u hieronder. Binnenkort ontvangt u van de GGD een uitnodiging voor een van deze
dagen om samen met uw kind langs te komen.
Dinsdag
24 september
Woensdag
25 september
Maandag
30 september
Woensdag
2 oktober
Maandag
7 oktober

Vertrouwenspersonen
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie,
agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de contactpersonen
ongewenst gedrag, Ans en José. Zij luisteren, adviseren en geven informatie over mogelijke vervolgstappen. De
contactpersoon stelt zich onafhankelijk op om belangenconflicten te voorkomen en zal vertrouwelijk met alle
informatie omgaan. De scholen kennen ook een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan naast
het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar (zie schoolwebsite).

Patio tuintjes voor de kleuters
Tomaten, komkommers, bramen, maïs, aardbeien, zonnebloemen. Het groeit allemaal in de patio. In mei hebben
de kleuters de plantjes gepoot. In de vakantie heeft alles goed kunnen groeien en nu is het tijd om te oogsten!
De kleuters gaan de komende tijd er lekker van smullen! Natuurouders bedankt voor jullie hulp! Wordt u
enthousiast en wilt u ook in de patio helpen? Meldt u zich dan aan bij de leerkracht.

Schoolkrant
Op school doen we ons best om milieu bewust met materiaal om te gaan. Vandaar dat materiaal zoveel mogelijk
digitaal wordt verstuurd. Zo willen we in het vervolg de schoolkrant ook digitaal op de website plaatsen. Op de
drie locaties zullen in de centrale hal nog originele papieren schoolkranten te vinden zijn die u zelf mag
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meenemen voor de overgangsperiode. De schoolkranten zullen dit schooljaar niet meer aan de oudste van het
gezin worden meegegeven. Zijn de schoolkranten op? Geef dit dan even door aan de leerkracht van uw kind.

TSO
Als er veranderingen zijn in de overblijfdagen, wilt u dit dan z.s.m. mailen naar tso.decirkel@ogamstelland.nl

Ander adres?
Bent u verhuisd of klopt uw adres in onze administratie niet (meer), heeft u een nieuw telefoonnummer of
mailadres……….mail de juiste gegevens dan z.sm. naar k.hassall@ogamstelland.nl
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