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Agenda
24 november
27 november
30 november
1 december
4 december
5 december
6 december
10 december

Inleveren aanmeldingen VO informatieavond (groep 8)
MR
Contactmiddag/Avond
Spelletjesochtend 1-2
Surprises naar school
Sinterklaas bezoekt ’s ochtends de Cirkel; ‘s middags vrij!
Speelgoedochtend 1-2; juffrouw Marlous gaat met verlof
Ons Cirkelorkest repeteert in Hilversum voor het grote Kerstgala in Ahoy

Sinterklaas
Maandagavond 20 november hebben wij met enthousiaste ouders en leerkrachten de school in Sinterklaassfeer
gebracht. Het was erg gezellig en het resultaat mag er zijn. Bedankt lieve ouders!

Dit jaar kregen de kinderen een brief van Sinterklaas met de vraag of hij op school mag komen slapen. De Pieten
in het Pietenhuis snurken namelijk heel erg en Sinterklaas wilt graag goed uitgerust zijn voor het grote
Sinterklaasfeest. Dat vonden wij natuurlijk geen probleem! En dus heeft Sinterklaas zijn bed in de aula gezet.
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De komende dagen gebeuren er wat vreemde dingen op school en gaandeweg komen de kinderen erachter dat
Sinterklaas slaapwandelt. Op dinsdag 5 december zijn er Pieten op school en die zijn op zoek naar Sinterklaas.
Nergens te vinden! Hoe zal dit toch aflopen?
De surprises nemen de kinderen maandag 4 december in een grote tas mee naar school. `s Middags om 15.15
uur zijn jullie van harte welkom om de prachtige surprises te komen bekijken. Dinsdag 5 december verzamelen
alle kinderen in de klas en mogen zij hun jas aanhouden. Zodra de tweede bel gegaan is vertrekken de
leerkrachten met de groep naar het schoolplein van groep 3-4. U bent van harte welkom om bij de ontvangst
van Sinterklaas te zijn, maar wilt u buiten én achter het rood-witte lint plaatsnemen? Er zullen mensen van de
OR aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Als het feest buiten afgelopen is gaan alle groepen terug
naar hun eigen klas. Iedere groep zal daarna op zijn eigen manier het Sinterklaasfeest vieren. De kinderen
krijgen wat te drinken en te eten van Sinterklaas, dus jullie hoeven niets mee te geven. Om 12.00 uur gaan alle
kinderen naar huis en is iedereen ‘s middags vrij!

Groep 6 A vervanging
Juffrouw Marlous gaat met ingang van 6 december met verlof. Wij wensen haar een gezond en gelukkig verlof.
Juffrouw Eva zal vanaf deze datum 4 dagen ( van ma t/m do) groep 6 A leiden. Daar zijn wij heel blij mee. De
vrijdagen in december worden als volgt ingevuld: 8-12 Marieken ’s ochtends en Martine ’s middags. 15-12 José
’s ochtends en Marieken ’s middags. 22-12 Marieken. De vervanging vanaf januari op vrijdag krijgt u z.s.m. te
horen.

Wijziging en aanvulling kalender
Het basisonderwijs gaat misschien op 12 december staken en ons succesvol Cirkelorkest gaat op 14 december
naar Ahoy om op te treden in het grote Kerstgala. Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van geplande testen.
De proeftoets voor groep 8 wordt daarom op andere dagen afgenomen. De dagen voor de toets worden:
maandag 11 december, woensdag 13 december en vrijdag 15 december. Op zondag 10 december gaat het
Cirkelorkest naar het mediapark in Hilversum voor de grote generale repetitie. Samen met de andere winnende
klassen gaan ze het slotlied ‘All I want for Christmas is you’ repeteren. Op donderdag 14 december gaat het
orkest naar Rotterdam voor de opname van het Kerst Muziekgala. De uitzending is op 23 december 20.30 uur
op NPO1

Kerstvoorbereidingen, een herinnering voor in uw agenda!
Op donderdagochtend 7 december willen wij de school in Kerststemming brengen. Na onze Kerstviering op
woensdag 20 december ruimen wij op donderdag 21 december de Kerstversieringen weer op. Mocht u het leuk
vinden om te helpen met het versieren van de school of met het opruimen, houd deze data dan vrij zodat u ons
kunt helpen! Over een aantal weken zal er bij iedere klas een intekenlijst hangen waar u zich kan opgeven. Hoe
meer ouders zich opgeven, hoe minder werk we hebben.

Mad Science
Op maandag 20 november hebben de groepen 3 t/m 8 een wervelde show gehad van Mad Science. We hebben
van alles gedaan en geleerd over beweging. Ook dit jaar biedt Mad Science weer een naschoolse wetenschap
en techniekcursus aan op de Cirkel. Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en start op dinsdag 9 januari 2018
van 15.30u tot 16.30u. Is uw kind enthousiast? Ga dan naar www.nederland.madscience.org Daar vindt u alle
informatie en kunt u uw kind aanmelden.
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Kerststukjes maken
Dinsdag 19 december gaan de groepen 6a en 6b nog één keer naar de schooltuinen. Dit keer om mooie
kerststukjes te maken. Deze kerststukjes zullen tijdens het kerstdiner op woensdag 20 december de tafels van
de kinderen nog feestelijker maken. De kinderen vertrekken direct om 13.15 lopend vanuit school naar de
schooltuinen. Naar verwachting zijn ze rond 14.45 weer terug. Ze hoeven dit keer geen laarzen of oude kleren
aan. We zoeken nog ouders die mee willen lopen en helpen. U kunt dit opgeven bij de groepsleerkracht of bij de
klassenouders.

3

