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Agenda
27 september
2 oktober
3 oktober
3 en 4 oktober
7 oktober
9 oktober
10 oktober
11 oktober
17 oktober
18 oktober
21 oktober t/m 27 oktober
28 oktober t/m 3 november

Cirkelshows. Voor tijden zie de papieren kalender of de website
Speelgoeddag 1-2
Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar
Kinderen zijn vrij. Studie tweedaagse team
Herfstles bos groepen 6
start zaalvoetbalcompetitie groep 7-8
Herfstles bos groep 5 A; Bas Gans voor 1-2 E
Cirkelshows zie kalender; Meester Fred, meester Pieter, juffrouw Carola en
juffrouw Corine gaan op studiereis
Amsterdamse bos voor groep 4A
Cirkelshows zie kalender en Speelgoeddag 1-2
Herfstvakantie
Extra vrij groepen 1 t/m 4

Kinderboekenweek “Reis mee!”
Ja, ja, het is weer bijna zover.. de Kinderboekenweek komt eraan! Van woensdag 2 oktober tot en met vrijdag 18
oktober is het Kinderboekenweek. Er wordt in alle klassen nóg meer aandacht aan boeken, lezen en voorlezen
besteed. Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek “Reis mee!”. Om met de kinderen in de sfeer te komen
mag iedereen woensdag 2 oktober in zijn mooiste vakantie outfit op school komen. Om 8.35 uur verzamelen we
allemaal op het schoolplein van groep 3-4 voor de openingsdans van de Kinderboekenweek. Ook is er een aantal
kinderen die hun eigen geschreven gedicht zullen voorlezen. U bent daarbij van harte welkom! Mocht het
regenen dan kiezen we voor een ander moment op de ochtend.
Bij de groepen 1 t/m 6 liggen er inschrijfformulieren bij de klas. Hier kunt u op aangeven als u wilt komen
voorlezen. Opa’s en oma’s zijn ook welkom.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe
meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de winkel of op
bruna.nl – en levert de kassabon in op school.
• Lever de kassabonnen in op school (bij de leerkracht). Wij leveren de kassabonnen in bij een Brunawinkel.
• Bruna telt de kassabon bedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
• De school mag t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabon bedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
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Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

Studie tweedaagse team
3 en 4 oktober zijn de kinderen vrij. Het team heeft een inspirerende studie tweedaagse met het hoofdthema:
“Groepsdoorbrekend werken”.

Vanuit de Ouderraad
Penningmeester gezocht voor de ouderraad
Voor de ouderraad zijn wij opzoek naar een penningmeester. Voor dit schooljaar wordt deze taak nog door Ellen
van Klinken vervuld. Zij wil echter dit jaar de opvolger al vast wegwijs maken. Wie zou dit leuk vinden om te
doen? Hierbij willen we aangeven dat je ook penningmeester kan zijn ZONDER in een commissie van de
ouderraad te zitten.
Notaris gezocht voor het aanpassen van de Ouderraad statuten
De statuten van de ouderraad lagen onder een zeer dikke laag stof. Ze zijn afgestoft en ready voor een fikse
update naar het heden. Om dit via de officiële weg te doen, zoeken wij een notaris. Bent u, of kent u, een notaris,
die ons graag zou willen helpen? Laat het ons dan alstublieft weten.
Avond4daagse 2020
Helaas hebben we vorig jaar moeten besluiten om de Avond4daagse niet mee te doen vanuit school. Dit kwam
grotendeels door een tekort aan mensen voor het organiseren van de avond4daagse. Wij hopen als school de
volgende Avond4daagse weer mee te kunnen lopen maar hiervoor hebben wij hulp nodig. Wie zou het leuk
vinden om te helpen tijdens de organisatie, voorbereiding en tijdens de loop?
Cirkelacademie
Ook dit jaar zullen wij weer twee keer een Cirkelacademie verzorgen. Deze staan gepland op 15 november 2019
en 17 april 2020. Wilt u iets vertellen aan de leerlingen van de school over bijvoorbeeld uw werk, sport, hobby,
land van afkomst, taal of cultuur dan horen wij dit graag. Aanmelden hiervoor kan via Fred.

Herfstlessen
De komende weken staan voor de groepen 5 & 6 herfstlessen op het programma. De groepen gaan naar het
Amsterdamse bos om te leren over de herfst. Hiervoor is het belangrijk dat de kinderen zich warm aankleden en
regenlaarzen aan hebben. Bij regen is regenkleding handig.
5a: donderdag 17 oktober, 12:30 - 15:00
5b: donderdag 26 september, 12:30 - 15:00
6a: maandag 7 oktober, 10:00 - 12:30
6b: maandag 7 oktober, 12:30 - 15:00
Om de lessen door te laten gaan, zijn er ouders nodig die willen rijden en begeleiden!

Kanjermethode
Als extra bijlage sturen wij u een folder van onze Kanjermethode. Hierin kunt u lezen hoe wij omgaan met de
Kanjertraining en wat deze inhoudt. Met vragen kunt u altijd bij de leerkracht terecht of bij onze gedragsspecialist
Simone Jonker-Hoek.

Schoolapp
De Cirkel schoolapp is bijna klaar voor de ouders. U wordt binnenkort ingelicht hoe deze op uw telefoon
geïnstalleerd en gebruikt moet worden. U kunt dan via de app uw kind ziek melden, verlof aanvragen, een
afspraak met de leerkracht maken, korte verslagen uit de klas lezen, de Nieuwsbrief ontvangen enz. enz.
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Mad Science
Op woensdag 6 november krijgen we weer een spectaculaire, nieuwe show van Mad Science. Ook dit jaar biedt
Mad Science weer een nieuwe naschoolse wetenschap en techniekcursus aan op de Cirkel voor de kinderen van
groep 3 t/m 8. Omdat de cursus uit volledig nieuwe lessen bestaat is deze ook leuk voor kinderen die voorgaande
jaren al hebben meegedaan. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten met elk een eigen thema. De eerste les start
op dinsdag 10 december van 15.30u tot 16.30u. Aanmelden kan op www.nederland.madscience.org Daar vindt
u alle informatie en kunt u uw kind aanmelden, maar helaas…..vol is vol.

Voorstellen
Mijn naam is Pauline Lionarons. Sinds juni 2019 ben ik als
ouder-kind coach verbonden aan basisschool De Cirkel. Als
jeugdhulpverlener ben ik in dienst van de gemeente
Amstelveen en houd mij op de scholen bezig met allerlei vragen
rondom de ontwikkeling, het opgroeien en opvoeden van
kinderen en jeugdigen. Ik heb binnen de onderwijszorg ruime
ervaring opgedaan in het werken met kinderen met leer- en
gedragsproblemen in de basisschoolleeftijd. Vanuit mijn
achtergrond als pedagoog kijk ik zowel naar de individuele
ontwikkeling van kinderen, alsook naar de dynamiek in
gezinnen. Voor mij is het belangrijk om optimaal aan te sluiten
bij de hulpvraag die ouders en kinderen hebben, zodat
kinderen binnen hun mogelijkheden zo goed en gezond
mogelijk kunnen opgroeien en ontwikkelen.
Wat doet een ouder-kind coach?
Een ouder-kind coach kan met u in gesprek als u vragen heeft over de opvoeding en ontwikkeling van uw
kind(eren) of de sociale vaardigheden van uw kind. U kunt mij rechtstreeks benaderen als u zich zorgen maakt
of als u zich afvraagt of u zich zorgen moet maken. Denkt u hierbij aan vragen als:
• Uw kind is onzeker en durft niet voor zichzelf op te komen
• Uw kind overschreeuwt zichzelf en houdt weinig rekening met andere kinderen
• Uw kind vindt het moeilijk om vriendjes te maken of vriendschappen te behouden
• Er is (veel) ruzie in het gezin en u zoekt hulp om op een positieve manier met elkaar om te gaan
• U en uw partner zijn gescheiden en u maakt zich zorgen of heeft vragen wat dit voor impact heeft op uw
kind(eren)
Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen te bedenken waar u ons over kunt aanspreken. Blijf er niet mee
rondlopen, stel gerust uw vraag. Door met elkaar in gesprek te gaan proberen we gezamenlijk, bij voorkeur
samen met school, een oplossing te zoeken voor uw probleem. Het kan zijn dat ik u zelf niet kan helpen, maar
wel samen met u de juiste persoon kan vinden om u verder te helpen. Als de leerkracht of intern begeleider
vanuit de schoolsituatie zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van uw zoon of dochter, zal deze de zorgen met
u bespreken. Indien gewenst kan ik aansluiten bij een dergelijk gesprek om mee te denken. In de vorm van korte
individuele gesprekken kan ik begeleiding bieden aan kinderen, gericht op het gedrag /de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Ook kan ik observeren in de klas en meedenken over passend zorgaanbod buiten de school.
Gesprekken met kinderen worden alleen gevoerd als u hier toestemming voor heeft gegeven.
Waar en wanneer kunt u mij vinden?
Het streven is om wekelijks op dinsdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur aanwezig te zijn op school. Ik ben dan
te vinden in de kamer van de intern begeleider in het hoofdgebouw. Loopt u gerust bij mij binnen als u vragen
heeft of een afspraak wilt maken. Wanneer ik niet op school ben, of indien u graag vooraf een afspraak met mij
maakt, kunt u contact met mij opnemen. Ik ben per e-mail bereikbaar via p.lionarons@amstelveen.nl of
telefonisch via 06 - 39 00 11 50. Pauline Lionarons, Jeugdhulpverlener/ ouder-kind coach
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Nieuws van samenwerkende partners
Herfstvakantie in de Meent
Komen jullie in de herfstvakantie ook naar De Meent? We hebben weer een gevarieerd programma voor jullie.
Daar zit voor iedereen wel iets bij. Bij enkele activiteiten kan maar een beperkt aantal kinderen komen. Geef je
dus snel op. We hopen dat er veel kinderen komen, dan is het extra gezellig!

Het programma
Maandag 21 oktober: Vandaag lekker thuis bijkomen.
Dinsdag 22 oktober: Speurspel
Ons grote succesnummer: speuren, knutselen en iets lekkers!
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Onbeperkt aantal
Wat kost het: € 1,00
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
Woensdag 23 oktober: Sportinstuif
En middagje lekker bewegen in de Sporthal van de Meent.
Onbeperkt aantal kinderen.
Wat kost het: € 3,- (met strippenkaart €2,50, met Amstelveenpas €2,-)
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 13.30u. – 15.30u.
Donderdag 24 oktober: Knutselen
We gaan een eng masker maken voor halloween en een mooie raamdecoratie voor kerst.
Leeftijd: 6 – 12 jaar
maximaal 15 kinderen (geef je dus snel op)
Wat kost het: € 2,00
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
Vrijdag 25 oktober: Schilderen
Schilderen met Raouf op canvas. Maak een prachtig schilderij voor je kamer of om aan iemand cadeau te geven.
Wat kost het: € 2,00
Leeftijd: 6 – 12 jaar (maximaal 15 kinderen)
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
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