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Agenda
19 juli
20 juli
3 september
11-13 september
17 september
18 september

Laatste schooldag
Eerste zomervakantiedag
Start nieuw schooljaar
Overdrachtsgesprekken ouders, kind, leerkracht
Informatieavond groepen 1 t/m 7
Informatieavond groepen 8

Wat een bijzonder schooljaar
Wij sluiten deze week een bijzonder schooljaar af. Drie leerkrachten bevielen dit schooljaar en werden tijdens
hun verlof vervangen door een paar kanjers. Juffrouw Eva, juffrouw Rieneke en meester Wouter (hij is terug en
blijft bij ons) namen de taken van Simone, Eefje en Marlous over. Ook tijdens ander verlof van leerkrachten,
konden wij steeds rekenen op goede en betrouwbare vervangers en ondanks het lerarentekort in de Randstad
hebben wij ruim op tijd onze formatie rond! Wij begroeten in september de nieuwe aanwinst: juffrouw Nicky,
meester Pieter en juffrouw Niesje. Jammer genoeg nemen wij afscheid van juffrouw Andrea. Zij startte op de
Cirkel in 2007 en gaat nu vooral genieten van de zee aan vrije tijd! Als collega, rekencoördinator en coördinator
Engels heeft zij veel voor de Cirkel betekend.
“Deelnemen is belangrijker dan winnen”. Maar winnen zorgt wel voor de kers op de taart. Ons orkest won de
wedstrijd van “Lang leve de Muziek”. De beloning was een optreden voor in december voor o.a. koningin
Maxima en 6.000 man publiek in Ahoy. Een van de orkestleden, Aster, werd uitgenodigd om door Maxima
geïnterviewd te worden over haar instrument de tuba.
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Onze kinderen uit de bovenbouw doen al jaren mee aan de wiskundelessen zonder boek. Dit is een
samenwerking tussen het HWC en de 11 basisscholen van onze Stichting. Een schooljaar wordt altijd met een
wedstrijd wiskunde afgesloten. De eerste en de tweede plek werden ingenomen door leerlingen uit onze groep
8. Wat een prachtige prestatie en wat zijn wij trots!
De jongens van groep 6 waren dit schooljaar zeer succesvol op het voetbalveld. Achter elkaar wonnen zij hun
wedstrijden en werden kampioen van Amstelveen en de regio. Hun zegetocht eindigde tijdens het halve finale
toernooi. Bij winst hadden zij zich geplaatst voor de finale om het Nederlands kampioenschap. Dat belooft nog
wat voor de komende jaren.
Het Cirkeldamteam (met kinderen uit verschillende groepen) deed dit schooljaar mee aan landelijke
damwedstrijden. Dat leidde tot onverwacht succes: kampioen van Amstelveen, tweede bij de Noord Hollandse
kampioenschappen en derde van Nederland!
Het kon niet op dit jaar! Op weg naar weer een prachtig schooljaar.

Wij wensen alle kinderen, vaders en moeders, broers en zussen,
verzorgers, opa’s en oma’s…….
Een spetterende zomervakantie!
Tot 3 september !
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