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Agenda
11 oktober
14 oktober t/m 18 oktober
17 oktober
18 oktober
21 oktober t/m 27 oktober
28 oktober t/m 3 november
4 november
6 november

Cirkelshows zie kalender; Meester Fred, meester Pieter, juffrouw Carola en
juffrouw Corine gaan op studiereis
Juffrouw Niesje en juffrouw Eefje zijn in urgente gevallen te bereiken
Amsterdamse bos voor groep 4A
Cirkelshows zie kalender en Speelgoeddag 1-2
Herfstvakantie
Extra vrij groepen 1 t/m 4
Alle groepen zijn weer op school
Madscience op school

Studie tweedaagse team
3 en 4 oktober waren de kinderen vrij. Het team heeft tijdens een inspirerende studie tweedaagse op de eerste
dag gediscussieerd over en gewerkt aan één van onze speerpunten “Groepsdoorbrekend werken”. De eerste dag
werd afgesloten met een deel teambuilding op het strand. Op de tweede dag volgde een zeer boeiende
interactieve lezing van Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut.

Schoolreisje en sportdagen voor op de kalender
De data voor de sportdagen en de schoolreisjes ontbraken op de kalender en de website. Wilt u de volgende
data op uw papieren kalender zetten: De sportdag staat gepland op woensdag 13 mei op de velden van de
Meerkamp. De sportdag van groep 8 vindt plaats op 26 mei.
Het schoolreisje vindt voor de groepen 5 t/m 8 plaats op maandag 15 juni. Voor de groepen 1 t/m 4 is dat op
dinsdag 16 juni. Wij houden de schoolreisjes van onder- en bovenbouw bewust op twee verschillende dagen
en hopen op deze manier de drukte met bussen rondom de school binnen de perken te houden.

Verlof Eefje ten Kroode
Eefje ten Kroode gaat vanaf 7 november met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar dan een mooie tijd toe.
Haar vervanging is gelukkig geregeld met medewerking van ons eigen Cirkelteam. In een tijd van leerkrachten
tekort prijzen wij ons gelukkig met de inzet van ons personeel. De bezetting van groep 6 ziet er vanaf 11
november als volgt uit:
Maandag
Manja
Dinsdag
Silvia
Woensdag
Silvia
Donderdag
Manja
Vrijdag
Manja
Doordat juffrouw Silvia voor groep 6 en groep 7 staat, moesten wij op zoek naar een vakdocent
bewegingsonderwijs voor 2 dagen. Juffrouw Nicky, nu al drie dagen op de Cirkel werkzaam, gaat fulltime werken
en zal alle gymlessen voor haar rekening nemen.
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Staking 6 november ?
Alle Onderwijsvakbonden hebben opgeroepen tot een landelijke staking op 6 november. Wij houden u op de
hoogte van de keuze die binnen onze Onderwijsgroep gemaakt wordt. De kans is zeer groot, dat het personeel
van de Cirkel aan deze actie meedoet.

TSO
Vóór de herfstvakantie ontvangt u per mail de factuur van het overblijven voor het 1e deel van het schooljaar
2019-2020. Als uw mailadres is veranderd, graag z.s.m. doorgeven aan tso.decirkel@ogamstelland.nl

Vanuit de Ouderraad
Betaling van de ouderbijdrage
Door de ouderraad wordt samen met het team van leerkrachten allerlei leuke activiteiten georganiseerd. O.a.
de viering van Sint, Kerst en ook dit jaar staat het schoolreisje op de planning. Zonder u bijdrage is het niet
mogelijk om dit aan te bieden. We hebben ook voor dit jaar besloten om de bijdrage niet te verhogen en € 46,per kind te vragen. Volgende week ontvang u hierover via de mail een brief met daarin informatie over de
betaalwijze.
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. Graag mailen naar or.decirkel@ogamstelland.nl
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. or.decirkel@ogamstelland.nl

Schoolkrant
De Schoolkrant verschijnt deze week. Er is nog een beperkt aantal papieren schoolkranten beschikbaar. De
schoolkrant kunt u vinden op onze website:
https://www.bsdecirkelamstelveen.nl/bestanden/schoolkrant/BizHub_C4519100907550.pdf

Mad Science , een herinnering
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.
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