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Agenda
17 november
19 november
20 november
21 november
23 november
26 november
30 november

Sinterklaas komt aan
School wordt versierd….. ouders gezocht; kinderen zetten hun schoen
In de groepen 5 t/m 8 worden lootjes getrokken
Engelse Dag
Cirkelacademiedag
MR vergadering
Groep 6 en 6-7 aar ATOS

Toestemmingsformulier
Uw kind(eren) hebben vorige week een formulier meegekregen waarin wij toestemming vragen om foto’s op
onze website te plaatsen (achter een wachtwoord). Wij hebben nog niet alle ondertekende verklaringen terug.
Tijdens ons Sinterklaasfeest worden natuurlijk weer foto’s gemaakt, die wij in een fotoalbum op de website
willen plaatsen. Wij hebben uw toestemming daarvoor nodig. Dus graag zo spoedig mogelijk het formulier bij de
groepsleerkracht inleveren.

Sinterklaas
Zaterdag komt Sinterklaas in Nederland aan. Maandag 19 november mogen de kinderen hun schoen zetten op
school. Kunt u uw kind helpen herinneren om een schoen mee te nemen? De kleuters hebben hun gymschoenen
al op school. Zij hoeven geen schoen mee te nemen. Op vrijdag hebben een aantal groepen gym, zij kunnen hun
schoen alvast op school laten. Maandagavond 19 november is de versieravond voor de kleutergroepen, de
groepen 3 en groep 4a. Van 19.00 uur tot 21.00 uur bent u welkom op school om te helpen versieren op het
hoofdgebouw. Bij de klas hangt een lijst om u daarvoor op te geven. Groep 4b wil dit op maandagmiddag doen.
Kunt u bij de leerkrachten van deze groep aangeven of u daar kunt helpen?
Dinsdag 20 november trekken de groepen 5 t/m 8 lootjes voor de surprises. Zij krijgen die dag ook het geld mee
om een cadeautje te kopen voor in de surprise. Op 4 december is het na schooltijd mogelijk om de surprises te
bekijken.
Op 5 december ontvangen we de Sint met de hele school. De kinderen verzamelen in de klas en houden hun jas
aan. Ouders mogen buiten wachten. Heeft u nog spullen of materiaal rondom het thema brandweer? Dan
houden we ons aanbevolen.

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.
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