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Agenda
8 november
9 november
12 november
17 november
19 november
21 november
23 november
26 november
30 november

Contactmiddag en avond
Spelletjesochtend groepen 3 en 4
Mad Science show voor groep 3 t/m 6
Sinterklaas komt aan
School wordt versierd
Engelse Dag
Cirkelacademiedag
MR vergadering
Groep 6 en 6-7 aar ATOS

Schoolfotograaf
Op dinsdag 6 en woensdag 7 november bezocht de schoolfotograaf de Cirkel. Ten behoeve van deze jaarlijkse
schoolfoto hebben wij aan de schoolfotograaf de volgende gegevens verstrekt: 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

Verlof juffrouw Linda
Juffrouw Linda van groep 4 A gaat met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een heel fijne tijd! Zij wordt in de
klas vervangen door juffrouw Henny. De begeleiding van NT2 leerlingen en de meer begaafde leerlingen van
groep 3 en 4 wordt overgenomen door juffrouw Sascha.

Engelse Dag op 21 november
Ook dit jaar willen we weer een Engelse dag houden op de Cirkel. We starten de dag buiten op het schoolplein
in een “schooluniform”: Wit T-shirt/ trui/blouse en een blauwe broek/rok. Net als in Groot-Brittannië stellen de
kinderen zich bij de leerkracht op in een mooie brandrij. De kinderen van groep 3 t/m 8 wachten op het
schoolplein om samen met de leerkracht naar binnen te lopen. De groepen 1/2 mogen wel gewoon om 8.15 uur
naar de klas gaan. Gedurende de dag wordt er extra veel aandacht besteed aan het vak Engels en Engelse
gebruiken.

Social Media
Veel kinderen gebruiken Social Media, zoals Insta, Snapchat en Facebook. Ook groepapps zijn niet meer weg te
denken. Helaas is het taalgebruik en de wijze van communiceren met elkaar op deze digitale middelen niet van
de beste kwaliteit. Wij besteden op school hier aandacht aan, maar het is van groot belang dat u ook thuis alert
bent op het juiste fatsoenlijke gebruik. Kijk af en toe mee, grijp in indien nodig. Vrijheid van meningsuiting is
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belangrijk, maar mag nooit ten koste van anderen gaan!

Kerstbomen gezocht
Voor onze kerstviering zijn wij op zoek naar “oude” kunstbomen in redelijke staat. Het formaat maakt niet uit.
Heeft u een boom voor ons, wilt u dan een mailtje sturen naar juffrouw Manja: m.worm@ogamstelland.nl

Bezoek ATOS
Op vrijdag 30 november gaan groep 6 en groep 6/7 naar ATOS om daar hun Kidstube te presenteren. Kidstube is
een beveiligde website waarin de kinderen filmpjes uploaden die zij zelf hebben gemaakt. De hele maand
november zijn we hier mee bezig en 30 november is de afsluiting van het project. In de klas wordt input gegeven
over de inhoud van de pagina, regels gemaakt over filmpjes en gekeken naar elkaars werk.

Huisvesting en onderhoud
De gemeente Amstelveen heeft in overleg met de schoolbesturen besloten een onderzoek te laten verrichten
naar het schoolgebouw aan de Orion. Het gaat om het hoofdgebouw van de drie scholen, de Meent en de
sportzalen. Renovatie of nieuwbouw …….wij wachten af.
In de tussentijd laten wij wel het tapijt in de hallen en de gangen in de Kerstvakantie vervangen door marmoleum.
Wij konden, gezien de staat van de vloerbedekking, niet langer wachten op de “grote” huisvestingsplannen.

Nieuws van Samenwerkende Partners
De Energiebrigade
Hallo moeders, Wil jij ook meer bewegen maar komt het er niet van of weet je niet waar je terecht kunt in
Amstelveen? Dan hebben wij twee leuke tips voor je. De EnergieBrigade biedt trainingsprogramma's vanuit het
PowerMama-concept. Op 7 november is er een groep voor moeders samen met kinderen gestart en op 8 januari
start er weer een groep voor tijdens en na de zwangerschap. Wil je meer weten? Check dan
www.energiebrigade.nl en meld je aan!

Buurtgezinnen, gezinnen voor gezinnen
Per 1 september 2018 ook in Amstelveen Wat doet buurtgezinnen?
Ieder kind heeft het recht op een fijne kindertijd. Soms lukt het ouders even niet om zo'n situatie voor hun
kinderen te creëren, dan kan een steuntje in de rug helpen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen)
worden gekoppeld aan stabiel gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen).
Steunouders zijn ervaren ouders, die graag een ander helpen. Zij gaan het vraaggezin ontlasten door te
ondersteunen bij de opvoeding. Het vraaggezin en steungezin maken onder leiding van Buurtgezinnen.nl samen
afspraken over de inhoud van deze ondersteuning. Soms is er niet veel nodig om het thuis weer een beetje fijn
te laten zijn. Hoe mooi is het als een gezin een steuntje krijgt van een ander gezin, zodat er weer lucht komt en
het gewone leven weer door kan gaan. Kun jij wel wat steun gebruiken in je eigen gezin of heb je tijd en ruimte
om een ander gezin af en toe te helpen? Neem dan contact op met nicole.vdspek@buurtgezinnen.nl of bel 0622847481. Ik kom graag langs om kennis te maken en meer te vertellen over Buurtgezinnen.nl. Info:
www.buurtgezinnen.nl, volg ons ook op facebook: buurtgezinnen.nl/Amstelveen

Van de Urbanuskerk
Op zondag 11 november om 10.30 uur is er weer een familieviering van de Urbanuskerk in het
Noorddamcentrum, tegenover de kerk. En dan gaat het natuurlijk over: Sint Maarten. Want: wat heeft het

2

Nieuwsbrief 5 • 8 november 2018

verhaal van een heilige te maken met een lampionoptocht? Kom luisteren en je weet het! De voorganger is
pastor Brussee; de Boventoontjes zingen er leuke liedjes bij.
Wil je meezingen met het kinderkoor? Dat kan! Dan mag jij bij de viering ook je lampion meenemen. Kom naar
de repetitie, zaterdag 10 november om 16.00 uur bij Ria de Bruijn, Frans ter Gastlaan 22, Amstelveen, email:
boventoontjes@outlook.com en zorg dat je een half uur voor de viering aanwezig bent om in te zingen.

Sint-Maartenoptocht 2018
Het is alweer bijna 11 november en evenals vorig jaar organiseert de Stichting Wami op die dag ( zondag 11
november) in samenwerking met De Meent en De Middenhof een grote Sint-Maartenoptocht. De drumfanfare
Mavileo zal de optocht begeleiden. Er komt dit jaar één tocht voor alle kinderen. De kinderen moeten zich om
18.15u. verzamelen op het plein bij De Meent. De stoet vertrekt om 18.30u. en zal via een stuk van de wijk
Waardhuizen en door Middenhoven naar De Middenhof gaan. De tocht duurt ongeveer drie kwartier. Bij de
Middenhof worden de kinderen getrakteerd op iets lekkers en mogen ze ook langs de deuren van de bewoners
gaan om nog meer op te halen. Daar moeten ze dan natuurlijk wel voor zingen! Na afloop gaan de kinderen
vanuit de Middenhof weer naar huis.
Wij zoeken nog ouders die willen helpen met het begeleiden van de kinderen tijdens de optocht (vooral hulp bij
het oversteken) of die willen helpen met het klaarmaken en inschenken van de chocolademelk in de Middenhof.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij De Meent.
Op zaterdag 10 november kunnen de kinderen vanaf 10.30u. tot 15.00u. weer lampions maken in Winkelcentrum
Middenhoven. Let ook op de aankondigingen in het Winkelcentrum!
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