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Agenda
15 oktober

17 oktober
18 oktober
19 oktober
20 t/m 28 oktober
29 okt. t/m 4 nov.
5 november
6 november
6 en 7 november
8 november
9 november

ICT week;
Groep 4 B naar het Amsterdamse Bos
Uitnodigingen contactmiddag/avond gaan mee
Landenspeurtocht groepen 1-2
Contactmiddag/avond voor groep 3
Cirkelshows (zie kalender voor tijden en groepen)
Herfstvakantie
Extra week herfstvakantie 1-4
Tijd contactmoment gaat mee naar huis
Groep 8 : “Anders dan Anders” in Schouwburg Amstelveen
Schoolfotograaf
Contactmiddag en avond
Spelletjesochtend groepen 3 en 4

Schoolfotograaf
Op dinsdag 6 en woensdag 7 november bezoekt de schoolfotograaf de Cirkel. De planning ontvangt u deze week
of onmiddellijk na de herfstvakantie. Ten behoeve van deze jaarlijkse schoolfoto zullen wij aan de schoolfotograaf
de volgende gegevens verstrekken: voor- en achternaam van uw zoon/dochter en de groep van uw kind. Verder
is het mogelijk, dat u zelf persoonsgegevens met de schoolfotograaf deelt. Bijvoorbeeld wanneer u foto’s bestelt.
De school heeft hier geen invloed op. De schoolfotograaf bewaart de gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer
informatie: https://www.paletschoolfotografie.nl/8044/Privacy-Verklaring

Project “Anders dan Anders”
Vorige week zijn de groepen 8 gestart met het culturele project “Anders dan Anders”. Het onderwerp van dit
lespakket is: Anders dan anderen zijn. Wij gebruiken hierbij een boekenkist met een aantal leesboeken en digitale
informatieboekjes. Over de verschillende onderwerpen moeten de leerlingen een samenvatting of een
presentatie maken. De thema’s die aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld: Hoogbegaafdheid, Diabetes,
Straatkinderen, Lichamelijke of Geestelijke beperkingen, het verliezen van een ouder e.d. Wij sluiten het project
af met een voorstelling in de Schouwburg van Amstelveen, dinsdag 6 november 10.30 uur.

Uitnodigen voor verjaardag buiten school
Wilt u zo vriendelijk zijn om uitnodigingen voor het verjaardagspartijtje van uw zoon/dochter buiten school mee
te geven? Als uitnodigingen in de klas uitgedeeld worden, kan dit leiden tot teleurstellingen. Uitdelen in school/
in de klas mag alleen als de hele klas wordt uitgenodigd.

Wij wensen iedereen een heerlijke herfstvakantie
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Nieuws van Samenwerkende Partners
In de Meent
Na schooltijd zijn er mooie activiteiten in de Meent bijgekomen.
Dinsdagmiddag van 15.45 uur tot 16.30 turnen voor kleuters en van 16.30 uur tot 17.30 uur turnen voor kinderen
uit groep 3 en 4. Meer info: www.i-turn.nl
Donderdagmiddag van 15.30 uur tot 16.15 uur judo voor kleuters, van 16.15 uur tot 17.00 uur judo voor kinderen
van 6 en 7 jaar en van 17.00 uur tot 18.00 uur judo voor kinderen van 8 en 9 jaar. Voor meer info:
www.vandulken.nl

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 22 oktober: Spelletjes en pannenkoeken eten
Leeftijd: 5 – 12 jaar (maximaal 16 kinderen)
Wat kost het: € 2,00
Tijd: 13.00u. – 15.00u.
Dinsdag 23 oktober: Knutselen
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Wat kost het: € 2,50
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
Woensdag 24 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 25 oktober:
Jammer, vandaag geen activiteiten.
Vrijdag 26 oktober: Schilderen
Schilderen met Raouf op canvas. Maak een prachtig schilderij voor je kamer of om aan iemand cadeau te geven.
Wat kost het: € 3,Leeftijd: 6 – 12 jaar (maximaal 15 kinderen)
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
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