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Agenda
30 november
4 december
5 december
6 december
10 december
19 december
20 december
21 december

Groep 6 en 6-7 aar ATOS
Surprises naar school
Sinterklaas bezoekt de Cirkel
Speelgoedmiddag 1-4
ICT week
Kerstviering op school ; Kerstdiner op school
Speelgoedmiddag 1-4
Start Kerstvakantie

Sinterklaas
Sinterklaas komt woensdag 5 december met zijn Pieten op school. Het thema dit jaar is de brandweer. De Sint
en onze plaatselijke brandweer is op zoek naar meer brandweermannen en brandweervrouwen. Via filmpjes
van onze schoolvloggers, is een oproep van de brandweer gedaan voor nieuwe brandweermannen en
brandweervrouwen. Twee Pieten hebben zich aangemeld en blijken geoefend te hebben op school.
Alle kinderen verzamelen ‘s ochtends in de klas en mogen hun jas aanhouden. Vóór de tweede bel vragen wij
de ouders te vetrekken richting het schoolplein. Zo kunnen de leerkrachten zo snel mogelijk met de kinderen
naar buiten komen. Ouders zijn van harte welkom bij de ontvangst van Sinterklaas. We willen jullie vragen
buiten én achter het rood-witte lint plaats te nemen. We vragen u hierbij geen gebruik te maken van de patio
voor de groepen 3. Er zullen mensen van de OR aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Neemt u foto’s,
houd er dan rekening mee dat deze niet zo maar gedeeld mogen worden op social media
Als het feest buiten afgelopen is, gaan alle groepen terug naar hun klas. Iedere groep zal daarna op zijn eigen
manier het Sinterklaasfeest vieren.
De kinderen krijgen wat te drinken en te eten van Sinterklaas, maar kunt u ze ook fruit als pauzehapje
meegeven? Om 12.15 uur gaat de school uit.

Bouw, een leesinterventieprogramma
Dit schooljaar zijn we gestart met het leesinterventieprogramma “Bouw!”. “Bouw!” is bedoeld om
leesproblemen bij leerlingen in groep 2 t/m 4 te kunnen voorkomen. Het kind leert samen met een tutor middels
een computerprogramma. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Bovenbouwleerlingen
fungeren als tutor. “Bouw!” gebruiken we onafhankelijk naast bestaande methodes. De online oefeningen
passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de voortgang zichtbaar. “Bouw!”
is een belangrijke stap in passend leesonderwijs aan jonge kinderen die worstelen met letterkennis,
klankbewustzijn en aanvankelijk lezen.
We zijn begonnen met de leerlingen in groep 3 en 4, in januari starten we bij een aantal leerlingen uit groep 2.
Als uw kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning door “Bouw!”, laat de leerkracht dit aan u weten.
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Kerst
Dit jaar richten we de kerstviering iets anders in. De Urbanuskerk is door brand voor een groot deel verwoest.
Onze kerstviering kan daardoor niet in de kerk gehouden worden. De viering vindt nu plaats op school en in de
Meent in de vorm van een kerstmarkt op woensdag 19 december. U wordt hiervoor uitgenodigd.
Belangrijke Kerstdata:
Datum
Donderdag 6 december 2018
Vrijdag 14 december 2018
Woensdag 19 december 2018
Woensdag 19 december 2018

Donderdag 20 december 2018

Hoe laat?
19.00 – 21.00

Wat
Versieravond
Kersttruiendag

10.30 – 12.00
17.45 – 19.00 (1 t/m 4)
17.45 – 19.15 (5 t/m 8)
19.30 – 21.30
08.30 – 10.00

Viering op school/Meent
Kerstdiner
Kerstfeest groep 8
Opruimen centrale ruimtes m.b.v.
ouders

Woensdag 19 december
We starten om 10.30 uur gezamenlijk op het schoolplein (groepen 3/4). Het plein is afgezet, net zoals bij de
Sintviering. Ouders zijn van harte welkom. We openen de viering met een lied. Deze oefenen de leerlingen in de
klas en ouders krijgen de link toegestuurd om thuis te beluisteren.
https://www.youtube.com/watch?v=0YLKVE2AMrM
De groepen van het hoofdgebouw gaan daarna terug naar de klas en kunnen daar worden opgehaald door hun
ouders. De leerlingen van de overige groepen starten na de gezamenlijke opening.
In de school en in de Meent vinden verschillende activiteiten plaats en kunt u het werkje dat uw zoon of dochter
gemaakt heeft kopen bij één van de kerstkramen. De werkjes worden verkocht voor €1,- (Gelieve gepast
betalen). De opbrengst van de verkoop van deze werkjes naar een goed doel: de kerststal van de Urbanuskerk.
Oproep
Mocht u (kunst)kerstbomen en dennenappels over hebben zouden wij deze graag van u willen hebben of lenen
ter decoratie van de school.

Cirkelkinderen voor kinderen
Na enkele vergaderingen en onderzoeken naar mooie Stichtingen, die zich hard maken voor een beter leven voor
kinderen, heeft de commissie gekozen om dit schooljaar de Sunday Foundation te ondersteunen. In volgende
Nieuwsbrieven houden wij jullie op de hoogte van de geplande activiteiten en zullen wij onze planning en doelen
delen. U kunt informatie natuurlijk ook vinden op: www.sundayfoundation.nl

Engelse Dag op 21 november
Op 21 november is er in alle groepen meer aandacht aan de Engelse taal en aan het land Groot-Brittannië
besteed.

Cirkelacademie
De Cirkelacademiedag was weer een groot succes. Allerlei onderwerpen kwamen in de presentaties voorbij. Van
muziek tot wetenschap. Wij willen alle ouders bedanken, die meegewerkt hebben aan deze succesvolle en
inspirerende dag. Bedankt! Vooral Delphine en Elif, ouders uit onze ouderraad…. Dank jullie wel. De dag was
perfect georganiseerd en onze “gasten” zijn uitstekend begeleid! De UVA bedankt voor de mooie onderzoek
workshops voor de groepen 8 op het Science Parc in Amsterdam.
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Mad Science
Maandag 12 november hebben de groepen 3 t/m 6 een wervelde show gehad van Mad Science. We hebben van
alles geleerd over hoe ze "olifantentandpasta" maken en hoe stoffen met een ontploffing op elkaar reageren.
Ook dit jaar biedt Mad Science weer een naschoolse wetenschap en techniekcursus voor groep 3 t/m 8 aan op
de Cirkel. Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en start op dinsdag 18 december van 15.30u tot 16.30u. De
andere bijeenkomsten zijn op dinsdag 8, 15, 22, 29 januari en 5 februari.
Is uw kind enthousiast? Ga dan naar https://nederland.madscience.org Daar vindt u alle informatie en kunt u uw
kind aanmelden.

Brede Schoolactiviteiten
Kinderen hebben weer massaal ingeschreven voor onze Brede Schoolcursussen. Bij de activiteit Kleuterdans
(geschikt voor kinderen van groep 1 t/m 3) zijn nog een aantal plekjes beschikbaar. De cursus is op donderdag
van 15.30-16.30 uur en start 17 januari. Aanmelden kan nog!

Nieuws van samenwerkende partners
Gemeente Amstelveen
Per heden is er een nieuwe Amstelveenpasactie gestart. Alle Amstelveenpashouders van gezinnen met kinderen
van 2 tot 18 jaar krijgen €30,00 op de pas gestort. Ze kunnen dit tegoed gebruiken bij verschillende aanbieders.
Zij krijgen deze week de flyer in de bus.
Hier de belangrijkste punten
Iedere pashouder in het gezin met kinderen van 02 tot 18 jaar krijgt op zijn of haar pas € 30,00 (vader,
moeder kind)
In te wisselen bij verschillende aanbieders
Op = op
Actie loopt tot 06 januari 2019
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