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Agenda
28-10-22
04-11-22
08-11-22
11-11-22
14-11-22
15-11-22

Cirkelshow
08.30 uur: groep 4a en 4b
13.00 uur: groep 7b en 8a
Cirkelshow
08.30 uur: groep 1-2b, 1-2c, 1-2e 13.00 uur: groep 6a, 6b
Kanjer ouderavond groep 1-2
Cirkelshow
08.30 uur: groep 3a, 3b
13.00 uur: groep 7a en 8b
Versieravond Sinterklaas
Schoen zetten groep 1 t/m 4

Eerste koffie ochtend
Afgelopen woensdag stond de eerste koffie ochtend gepland en dit was een succes. We hebben fijne
gesprekken gehad met ouders, kennis gemaakt, bijgepraat, inhoudelijke gesprekken gevoerd en mooie
ideeën meegekregen. De volgende koffie ochtend staat gepland op woensdag 30 november. U bent
dan weer van harte welkom om langs te komen.
Cirkelkinderen voor kinderen
Na 3 jaar afwezigheid is het dit jaar weer zover. Ons prachtige project Cirkelkinderen voor kinderen zal
weer van start gaan. Voor vele ouders een bekend project, voor anderen de eerste keer.
Om het jaar kiezen wij met de commissie van Cirkelkinderen een kleinschalige stichting, die zich inzet
voor kinderen in een ander land. Ons project duurt twee weken. Wij starten in april met een
presentatie van de stichting. Op 10 mei hebben wij de sponsorloop, waarna wij vervolgens gedurende
twee weken allerlei activiteiten en lessen inplannen om kinderen te laten leren over het land. Wij
sluiten het project af met een spetterende slotdag op 24 mei. Hier kunnen kinderen workshops doen
met betrekking tot het gekozen land en er zal een veiling komen waar de prachtigste groepswerken
worden geveild, maar ook bijzondere diensten.
Na enkele vergaderingen en onderzoeken naar mooie stichtingen, die zich hard maken voor een beter
leven voor kinderen, heeft de commissie gekozen om dit schooljaar Stichting Rupingh te
ondersteunen. In volgende nieuwsbrieven houden wij jullie op de hoogte van de geplande activiteiten
en zullen wij onze planning en doelen delen. U kunt informatie natuurlijk ook vinden op:
https://www.rupingh.nl/stichting
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Kinderboekenweek
Wat was de Kinderboekenweek dit jaar weer een geslaagde week! Er zijn allerlei activiteiten binnen
het thema Gi-Ga-Groen georganiseerd. De opening was erg feestelijk met een gezamenlijk lied en
samen dansen. In deze week is er veel voorgelezen. De leerkrachten hebben in een circuit voorgelezen
aan kinderen uit verschillende groepen.
Ook was er een voorleeswedstrijd in de groepen 5/6 en 7/8. De winnaar van groep 5/6 was Mika en de
winnaar van 7/8 was Zen.
Oudergesprekken
In de week van 21 november hebben wij de oudergesprekken gepland.
Mad Science Show
Mad Science komt weer op De Cirkel met te gekke nieuwe lessen! Na een knallende aftrap met een
spectaculaire, nieuwe Science show op 15 november, 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 13 december en loopt tot dinsdag 31 januari. 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.
Inschrijven kan t/m 5 december. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org
Sinterklaas
Vanuit de Oudervereniging en Sint commissie
De pakjesboot wordt ingeladen, het sinterklaasjournaallespakket is besteld en de plannen voor de
versiering van de school worden gemaakt. Nog maar even en het sinterklaasfeest kan weer losbarsten.
Zoals alles er nu naar uit ziet kan er weer een versieravond met ouders gepland worden. Dit zal zijn op
maandagavond 14 november. Meer informatie hierover volgt.
Sint heeft ons al laten weten dat hij de Cirkel op vrijdag 2 december met zijn bezoek zal verblijden.
Deze dag zijn alle klassen vanaf 12 uur vrij.
Uiteraard mogen de kinderen ook hun schoen zetten. Dit gebeurt op dinsdag 15 november. De
kinderen van groep 1/2 zetten hun gymschoen. De kinderen van groep 3 en 4 horen van hun
leerkracht of ze een schoen moeten meenemen of dat ze een schoen knutselen op school. Ook de
kinderen van groep 5 t/m 8 worden niet vergeten en krijgen een verrassing van de Sint.
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Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil uw kind graag op voetbal, muziekles, dansles, kickboksen, turnen of judo? Wilt u graag dat uw
zoon of dochter op zwemles gaat, maar is er thuis niet genoeg geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/ het lesgeld en eventueel de benodigde
attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of
een dans, muziek, kunst – of theaterschool.
Hoe werkt het?
U kunt als ouder/ verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat
kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of uw kind in
aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan uw kind vaak al binnen drie weken sporten of
op les. Wilt u een aanvraag indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart in en neem die mee naar de
afspraak met de intermediair.
Onze intermediair is: Shona Hassall s.hassall@ogamstelland.nl
Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de contributie/ het
lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag, wordt de
bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald. U ontvangt eventueel ook een
waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan
daar meer over vertellen.
Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.
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Van onze partners
Eerste Heilige Communie
In het kader van de Eerste Heilige Communie willen wij u doorgeven dat u uw kind kunt opgeven voor
het communievoorbereidingstraject. Primair richten we ons hierbij op kinderen in groep 4, maar
kinderen uit hogere groepen zijn meer dan welkom!
De Eerste Communie zal plaatsvinden op zondag 23 april 2023. Het voorbereidingstraject start eind
november 2022. Aanmelden kan vanaf nu.
Na aanmelding zullen de ouders in detail geïnformeerd worden over de communievoorbereiding. Die
bestaat uit 7 kinderochtenden (op zondagen) en enkele ouderavonden – waarvan de eerste op 16
november a.s. is.
Aanmelden graag voor 12 november a.s. op onderstaand emailadres.
Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groeten,
De communiciewerkgroep Sint Urbanuskerk Bovenkerk
Pastor-deken Eugène Jongerden
Ronald Ganzeboom – ronald.ganzeboom@icloud.com (contactpersoon, tel. 06-51992589)
Yvonne Brom

4

