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Agenda
3 oktober
4 oktober
5 oktober
8 oktober
10 oktober
12 oktober
15 oktober
19 oktober
20 t/m 28 oktober
29 okt. t/m 4 nov.

Start Kinderboekenweek “Vriendschap”
Groep 7 naar fort Uithoorn
Dag van de leraar; spelletjesochtend 3-4;
Cirkelshows (zie kalender voor tijden en groepen)
De groepen 4 bezoeken de bibliotheek
Start zaalvoetbal
Cirkelshows (zie kalender voor tijden en groepen)
ICT week; groep 4 B naar het Amsterdamse Bos
Cirkelshows (zie kalender voor tijden en groepen)
Herfstvakantie
Extra week herfstvakantie 1-4

Kom erbij!
Deze week start de Kinderboekenweek! Het thema is ”Kom erbij”, het gaat over vriendschap. Wij starten op
woensdag 3 oktober met de kinderboekweek met alle kinderen in een gezamenlijke opening (niet toegankelijk
voor ouders). Gedurende de anderhalve week die de Kinderboekenweek duurt, werken we in alle klassen extra
over boeken, worden er vriendschapsknutsels gemaakt en wordt er op het hoofdgebouw ook regelmatig
voorgelezen door vaders of moeders. De groepen 1 t/m 5 hebben een voorleescircuit, waarbij er in alle groepen
wordt voorgelezen en de kinderen zich kunnen “inschrijven” voor een bepaald boek. De groepen 6 t/m 8 doen
mee aan de voorleeswedstrijd, waarbij alle groepen de beste voorlezers selecteren om vervolgens de beste
voorlezer te laten kiezen in een heuse wedstrijd. Kortom: we dompelen ons weer onder in boeken! Doet u ook
mee? Als u kinderboeken aanschaft bij de Bruna en de bonnetjes op school inlevert (kan bij de groepsleerkracht)
dan krijgt school korting op de aanschaf van nieuwe kinderboeken. Zo sparen we samen aan een nog
uitgebreidere bibliotheek.

Cirkelshows
De eerste Cirkelshows van dit schooljaar zijn op 5, 12 en 19 oktober. U kunt op de kalender zien op welke dagen
en tijden de verschillende groepen optreden in de hal van het hoofdgebouw.

Uitstapjes
Er staan weer veel uitstapjes op het programma. Wij hopen, dat u ons weer wilt helpen met vervoer en
begeleiding. Wij kunnen niet zonder. Groep 3 B heeft een uitstapje af moeten zeggen door te weinig begeleiding.

Zaalvoetbal
De jongens en meiden van groep 7 en 8 starten vanaf 10 oktober met hun wedstrijden. Komt u af en toe
aanmoedigen?
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Klassenouders
Groep 1-2 A:
Groep 1-2 B:
Groep 1-2 C:
Groep 1-2 D:
Groep 1-2 E:
Groep 3 A:
Groep 3 B:
Groep 4 A:
Groep 4 B:
Groep 5 A:
Groep 5 B:
Groep 6 A:
Groep 6-7 B:
Groep 7 A:
Groep 8 A:
Groep 8 B:

Shannon Urich, Tamara Frijn en Margriet Ribberink
Marieke Favié en Sharon Lissaur
Gizem Arici en Tanja Evers
Luçan Delemarre en Mariëlle Kwast
Sandra Holtzer en Graciëla Griffith
Loes Kok en Tess Möring
Cyrella de Kroon
Marieke Pruijs en Kirsten Koning
Kiki Niezen
Wendy Egging en Marcha Hogerwerf
Femke Uiterwijk Winkel en Priscilla v.d. Kar
Melinda ten Hoope en Marion Zoete
Femke of Dennis Uiterwijk Winkel en Frida of Peter Vlek
Luçan Delemarre en Esther Theloesen
Melinda ten Hoope en José Oliveira
Desiree Fleer, Marion Zoete en Laura Perin

Kampweek groep 8
Dinsdagochtend 25 september vertrok groep 8 rond 9.00 uur naar de Zandkamp in Ermelo. Samen met de
begeleiders (Cirkelpersoneelsleden en een ouder) maakten zij er een heerlijk en intensief weekje van. Prachtig
weer, leuke activiteiten, veel gezelligheid. Moe en gelukkig keerden zij vrijdag 28 september terug op school.
Begeleiders …. Enorm bedankt voor jullie inzet voor de groep 8 kinderen!

Dag van de leraar
Aanstaande vrijdag is de Dag van de leraar. Op allerlei plaatsen in het Nederlandse onderwijs worden
leerkrachten in het zonnetje gezet.

Mad Science is back
Mad Science komt weer op De Cirkel met te gekke nieuwe lessen! Na een knallende aftrap met een spectaculaire,
nieuwe Science show op 12-11-2018, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse
wetenschap- en techniekcursus. De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt
is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan. De cursus is op dinsdag om 15:30, vanaf 18-12-2018. De lessen
duren een uur. De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! Na afloop
van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen
per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een
tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 3-12-2018. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org

Aanmelden broertjes en zusjes, een herinnering
Is uw gezin de laatste jaren uitgebreid, maar heeft u uw aanwinst nog niet aangemeld? Schrijf uw kind z.s.m. in.
Wij hebben wachtlijsten op school, maar willen wel alle broertjes en zusjes plaatsen. Zij moeten daarvoor
natuurlijk wel ingeschreven zijn. U kunt een aanmeldingsformulier ophalen bij Cora Bakker. Aanmelden kan al
vanaf de geboorte.
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Nieuws van Samenwerkende Partners

Vernieuwd jeugdaanbod bij Platform C gaat bijna van start! Platform C biedt cursussen, lezingen
en workshops aan voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen. Het aanbod is flink vernieuwd en daardoor
helemaal aangepast aan de huidige wensen van de jeugd. Hierbij een overzicht van het programma van de
komende periode, we hopen je gauw te kunnen begroeten! Platform C | Volksuniversiteit Amstelland: een korte
cursus Duits (Tschüss!) voor kinderen van groep 7 en 8, de Talentenklas tekenen en schilderen (6-12 jr op di, do
of za), Koken voor Kinderen (6-12 jr), Kinderyoga (8-12 jr) of Tieneryoga (13-17 jr), Basiscursus fotografie voor de
jeugd (12-17 jr). Inschrijven is mogelijk via www.vu-amstelland.nl of bij de balie op de derde verdieping van
Stadsplein 99. Platform C | Muziek- en Dansschool Amstelveen (ook op onze dependance Orion in
Middenhoven): Muziek met Baby en Peuters, Toetsen- en Snarencombo (7-10 jr), Kleuterdans, Kidsdance,
Popbandklas, voorbereidend musical (4-6 jr) en DJ les (muziek maken en mixen zoals Hardwell, Armin van Buuren
en Tiësto). Ga voor meer informatie en/of het aanmelden naar www.muziekschoolamstelveen.nl of de balie op
de derde verdieping van Stadsplein 99.

Nieuws van de Urbanuskerk
Eerder berichtten we nog over de aftrap van het nieuwe seizoen, dat ook in onze Urbanus een gevarieerd
programma aan activiteiten inhield. Enfin, ieder heeft het kunnen volgen in de media: Twee weken geleden heeft
er een grote brand gewoed in de St. Urbanuskerk, waardoor deze onbruikbaar is geworden. Achter de schermen
is het kerkbestuur in samenspraak met veel andere belanghebbende partijen druk doende met allerhande zaken.
Zo heeft het Noorddamcentrum tegenover de kerk de afgelopen dagen gefungeerd als ‘crisiscentrum’ en zijn we
bijzonder blij met de (tijdelijke) opvang die men ons daar kan bieden. Dat geldt o.a. voor de eerstvolgende
familieviering. Actuele informatie kunt u teruglezen op onze website www.urbanusbovenkerk.nl, of via Facebook
(@St.Urbanuskerk) en Twitter (@urbanuskerk).
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