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Agenda
6 december
10-11-12 december
10 december
17 december
18 december
19 december
20 december t/m 5 januari
7 januari
13 januari

Speelgoeddag voor 1 t/m 3
Proef eindtoets groep 8
Start Madscience
Groepen 5 en 6 bezoeken balletvoorstelling “de Notenkraker”
Kerst op de Cirkel; ’s Avonds diner
Laatste dag voor de Kerstvakantie
Kerstvakantie
VO informatie avond voor ouders van groep 8
Start adviesgesprekken groep 8

Notenkraker en de Muizenkoning
De groepen 5 en 6 brengen op dinsdag 17 december een bezoek aan het Nationaal Ballet. Deze voorstelling vindt
plaats in de Stopera te Amsterdam. Rond 12 uur zullen wij met het openbaar vervoer vertrekken. Wilt u uw zoon/
dochter daarom een opgeladen OV-chipkaart meegeven met tenminste 8 euro aan saldo? De voorstelling begint
om 13:30 en zal afgelopen om 15:30 dit betekent dat wij rond 16:30 uur op school terug zullen zijn. Gaat uw
zoon/ dochter naar de opvang op deze dag? Wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht zodat wij ervoor kunnen
zorgen dat iedereen naar de juiste plek gaat.

Kerst
Woensdag 18 december vieren wij het Kerstfeest op school. De kinderen gaan deze ochtend in de klas aan de
slag met een kerst knutsel. De groepen 1-2 maken een kaarspotje en nemen daarvoor een klein glazen potje
mee. De groepen 3-4 maken een kaarsstandaard en nemen daarvoor een dinerkaars mee. De groepen 5-6 maken
Kerststukjes. Wij zijn hiervoor op zoek naar groen en versieringen. Deze kunt u inleveren op Orion 19. De
groepen 7-8 maken een Christmas Cracker.
De kinderenbezoeken met hun klas het Kerstverhaal en luisteren naar het Kerstorkest of de Blazersklas.
Om 11.50 uur zullen het Kerstkoor, het Kerstorkest en de Blazersklas optreden in de gymzaal in de Meent. Voor
dit laatste optreden bent u van harte uitgenodigd! Toegang tot de gymzaal is alleen via de Meent toegestaan,
dus niet via de entrees van de school. Kinderwagens zijn niet toegestaan i.v.m. de veiligheid. De kinderen gaan
vervolgens terug naar hun eigen klas (en u verlaat de gymzaal via de Meent) en komen om 12.30 uur ( wij gaan
dus een kwartier later uit!) via hun eigen schoolplein naar buiten.
Van 17.45 uur tot 19.00 uur genieten de groepen 1 t/m 4 van het Kerstdiner in de klas. Van 18.00 uur tot 19.15
uur genieten ook de groepen 5 t/m 8 van het Kerstdiner. Er hangt vanaf 9 december een intekenlijst bij de klas
waarop u kunt aangeven wat u voor het Kerstdiner wilt bereiden/ meenemen.
Voor groep 8 is er na het diner een Kerstfeest georganiseerd. Meer informatie krijgt u via de klassenouders.
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Madscience
Dinsdag 10 december start de naschoolse cursus van Mad Science. Dit jaar hebben zich 35 kinderen opgegeven
om mee te doen. Deze kinderen worden om 15.30 uur op Orion 19 verwacht. De deelnemers van groep 3 en 4
mogen naar het lokaal van 4a (juf Mariken). Groep 5 en 6 zitten bij groep 5a (juf Mariëlle). U kind uw zoon of
dochter om 16.30 uur weer ophalen in de hal van Orion 19. Veel Science plezier!

Speelplaats bij de kleutergroepen
Komt u uw kind ophalen, wilt u dan zo veel mogelijk aan de Cirkelkant gaan staan?! I.v.m. nog spelende kinderen
van de Pioniers.

Mededelingen van samenwerkende partners
Van de afdeling Jeugd en Samenleving (gemeente Amstelveen)
Beste ouder, ben je gescheiden en herken je je wellicht in één of meer van onderstaande uitspraken?
•
Heeft je kind het moeilijk op de “wisseldag”?
•
Merk je dat je kind het lastig vindt om te praten over de scheiding?
•
Laat je kind ander gedrag zien dan voor de scheiding?
•
Kan je kind zich minder goed concentreren op school?
•
Slaapt je kind slechter?
•
Is je kind vaker somber of verdrietig?
Misschien is een doe-praat groep iets voor hem of haar.
Voor kinderen van 4-6 jaar is er : Stoere Schildpadden, een groep waar met behulp van handpop Schildpad
Sam op een speelse manier gewerkt wordt met het thema scheiden. We komen 12 keer bij elkaar en de
bijeenkomsten duren 45 minuten. Na elke bijeenkomst worden ouders middels een nieuwsbrief op de hoogte
gebracht.
www.stoereschildpadden.nl
Deze training bieden we ook aan voor kinderen van 6-8 jaar. Dat is de Dappere Dino’s. Hier helpt handpop
Dinosaurus Rex de trainers tijdens de bijeenkomsten. Ook bij deze training worden ouders op de hoogte gebracht
middels een nieuwsbrief.
www.dapperedino.nl
Voor kinderen van 8-12 jaar is er de KIES training. Dit is een training zonder handpop. Het is een iets taligere
training voor de grotere kinderen, waarbij nog steeds gebruik wordt gemaakt van spelelementen. Het zijn 8
bijeenkomsten van een uur.
www.kiesvoorhetkind.nl
Voor meer informatie of aanmelden: Klaartje Sluijs, Spirit: 06 50836458, k.sluijs@spirit.nl
Bij voldoende aanmeldingen starten we eind januari 2020
Met vriendelijke groet, Pauline Lionarons, Jeugdhulpverlener, Afdeling Jeugd & Samenleving
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