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Agenda
11 november
12 november
14 november
15 november
16 november
18 november
21 november

Schoolfotograaf; Sint Maarten
Schoolfotograaf
Contactmiddag- en avond (aanmelden via de Schoolapp)
Cirkelacademie gaat helaas niet door (te weinig aanmeldingen)
Sinterklaas komt aan in Nederland
Sinterklaas versieravond
Spelletjesmiddag groepen 1-2

Verlof Eefje ten Kroode
Eefje ten Kroode is vandaag officieel met zwangerschapsverlof gegaan. 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.

Schoolfotograaf
Maandag 11 en dinsdag 12 november is de schoolfotograaf op school. Het schema heeft u al in een eerdere
mail ontvangen. Dinsdagmiddag worden de broertjes/zusjes foto’s gemaakt. Daar heeft u uw kinderen voor
kunnen opgeven bij Cora Bakker.

Sinterklaas
Maandag 18 november versieren we van 19.00 tot (uiterlijk) 20.30 uur het hoofdgebouw en Orion 19 voor het
grote Sinterklaasfeest. Daar hebben we uw hulp hard bij nodig! Bij de klassen ligt een intekenlijst waarop u zich
kunt opgeven om te komen helpen.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zetten maandag 18 november hun schoen. De groepen 1-2 zullen hier de
gymschoen voor gebruiken. De kinderen van groep 3 en 4 moeten een schoen van huis meenemen!
De kinderen van de groep 5 t/m 8 trekken dinsdag 19 november lootjes en krijgen €4,50 voor een cadeautje in
de surprise. Deze surprise kunnen jullie woensdag 4 december meenemen naar school en om 12.15 uur zijn
deze door ouders te bewonderen in de klas. Hier een aantal leuke ideeën:
https://www.mamaliefde.nl/blog/sinterklaas-surprises-origineel-grappig-makkelijk-zelf-maken-kopen/
Donderdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op het schoolplein van groep 3. U bent daarbij van harte
uitgenodigd! De kinderen verzamelen ‘s ochtends in de klas en mogen hun jas aanhouden. Zorg dat u op tijd
bent, want de leerkrachten lopen meteen na de tweede bel naar het schoolplein van groep 3. Op een feestelijke
manier zullen wij Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen. Pientere Piet was dit jaar niet zo snugger. Hij heeft
het boek van Sinterklaas in een koffer met cijferslot opgeborgen en is de code vergeten. De kinderen krijgen
meerdere filmpjes te zien van onze schoolvloggers juf Martine en juf Melissa. Elk filmpje eindigt met een
raadsel. Alle antwoorden samen vormen de code van het slot. Gaat het ons lukken om de koffer te openen en
het boek van Sinterklaas terug te krijgen? Als het feest buiten afgelopen is gaan alle kinderen terug naar hun
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eigen klas. Alle kinderen krijgen bezoek van Sinterklaas en/ of zijn Pieten. Wilt u uw kind deze ochtend wél een
pauzehapje en drankje meegeven? Wij zorgen natuurlijk ook voor wat lekkers!
Alle kinderen zijn op 5 december om 12.00 uur uit en ’s middags vrij!

Staking 6 november
Wat een verwarring……… Staking op 6 november, extra geld van de minister…..geen staking op 6 november……het
extraatje van de minister blijkt niet structureel te zijn.. ..toch weer een staking op 6 november. Wij hopen, dat
onze regering onderwijs tot een topprioriteit maakt. Structureel extra geld voor het effectief bestrijden van het
leraren tekort, het meenemen van de salarissen van onderwijsondersteunend personeel en directies in de CAO
(die zijn de vorige keer vergeten), het verhogen van de salarissen in het PO naar het niveau van het VO en het
aanpakken van de werkdruk door de aanstelling van extra ondersteunend personeel!

Mad Science
Dinsdag 5 november kregen we 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.

India studiereis
Amstelveen internationaliseert in hoog tempo, dat merken we ook in onze scholen. Veel van onze nieuwkomers
zijn afkomstig uit India en vanuit Onderwijsgroep Amstelland vinden we het belangrijk om ook de cultuur die
deze mensen meebrengen te leren kennen. We hopen dat dat bijdraagt aan wederzijds begrip en we denken dat
het goed is om van en met elkaar te leren. Doel van het bezoek was onder andere om goed zicht te krijgen op
het onderwijs in India, zodat we ouders die naar Nederland komen, beter kunnen informeren over de verschillen
met het Nederlandse onderwijs. Samen met collega’s van de Roelof Venema School en met leden van het
stafbureau zijn Fred, Pieter, Corine en Carola twee weken op bezoek gegaan bij scholen in India. Daar hebben
we klassenbezoeken gedaan, lesgegeven, maar ook ouders, kinderen, directieleden en leerkrachten gesproken.
Wat hebben we veel moois mee teruggenomen.
Tijdens ons bezoek zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om een langdurige samenwerking aan te knopen
met de scholen die we in India hebben bezocht. Leerkrachten uit India willen graag naar Amstelveen komen om
te leren over ons onderwijs. Zij zullen volgend jaar een bezoek brengen aan onze scholen. Deze week hebben de
kinderen op school al een presentatie kunnen zien van onze ervaringen. Binnenkort kunt u de bevindingen op de
website terugvinden aan de hand van een presentatie.

Herinnering: Schoolreisje en sportdagen voor op de kalender
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.
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