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Agenda
17 januari
18 januari
21 januari
25 januari
28 januari
30, 31 jan + 7 februari
28, 29 en 31 januari
4 februari
11 en 12 februari

Start adviesgesprekken groep 8
Info over cyberpesten voor de groepen 8
Groep 5 A bezoekt het van Goghmuseum
Groep 5 B bezoekt het van Goghmuseum
spelletjesmiddag groepen 1-2
Groepen 1-2 bezoeken Cobra museum
De Groepen 6, 6-7 en 7 bezoeken het Tropenmuseum
Groepen 8 gaan naar het Concertgebouw
Mees Kees op de planken in de Schouwburg voor groepen 5, 6 en 6-7

Museumbezoeken, excursies en begeleiding
Maandag 21 (5a) en vrijdag 25 januari (5b) gaan de groepen 5 naar het van Gogh museum. In de klas hebben we
een paar lessen over Vincent van Gogh gehad en als afsluiting gaan we een aantal van zijn werken in het echt
bekijken en bespreken. We reizen naar het van Goghmuseum met het openbaar vervoer willen jullie ervoor
zorgen dat de kinderen deze dag een OV kaart met voldoende saldo meenemen?
De groepen 6, 6-7 en 7 bezoeken op maandag 28 januari, dinsdag 29 januari en donderdag 31 januari de
tentoonstelling “Ziezo Marokko” in het Tropenmuseum. Onder begeleiding van Marokkaanse
Nederlanders ervaren ze de rijkdom van de Marokkaanse cultuur en ontdekken ze hoe Nederland en Marokko
met elkaar verbonden zijn. We gaan met de metro /tram naar het museum toe. Wilt u uw zoon/dochter een OV
chipkaart met voldoende saldo meegeven?
De groepen 1-2 bezoeken het Cobra museum. 1-2 A op 30 januari, 1-2 B en 1-2 C op 31 januari, de groepen 1-2
D en E op 7 februari. De les worden door de medewerkers van het museum gegeven en begeleid. De kinderen
willen wij door ouders met auto’s laten vervoeren. De ouders blijven bij hun groepje in het museum. De
groepsleerkrachten zullen u benaderen voor vervoer en begeleiding.
Groep 8 start volgende week met een aantal lessen van het muziekproject: "Rhytmix", een muziekproject in
samenwerking met Het Concertgebouw in Amsterdam. Tijdens dit project maken de leerlingen op actieve wijze
kennis met een symfonieorkest, met symfonisch repertoire en percussie. Ze ervaren het plezier van samen
musiceren en beleven een concert met live muziek in een concertzaal. Maandag 4 februari gaan de groepen 8
hier met het OV naar toe. De uitvoering zal worden gegeven door het symfonieorkest en de 4 slagwerkers van
Percossa. Zij spelen een aantal stukken en alle leerlingen gaan de liedjes meezingen en bodypercussie uitvoeren.
Ook zijn wij nog op zoek naar ouders die mee willen als begeleider.
De groepen 5a, 5b, 6a en 6/7a gaan aan de slag met het lespakket “In woord en beeld”. Hiervoor gaan zij een
bezoek brengen aan de Schouwburg van Amstelveen voor een theater les. In de klas gaan de kinderen aan de
slag met scenario's en het verhaal van Mees Kees op de planken.
Maandag 11 februari
9:00 – 10:15
Groep 5a
10:30 – 11:45
Groep 5b
Dinsdag 12 februari
9:00 – 10:15
Groep 6a
10:30 – 11:45
Groep 6/7b
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Het laatste kwartier van de les zijn ouders welkom om te kijken. Voor dit bezoek zijn er ouders nodig die kinderen
willen brengen en halen naar de Schouwburg. Als u kunt, wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht?

Kanjertraining
De eerste week van het nieuwe jaar zijn we in de klassen gestart met een Kanjerweek. Ook de leerkrachten
hebben deze week hun kennis omtrent de Kanjermethode vergroot door het volgen van een studiemiddag avond. We willen u via deze weg regelmatig informeren over een aantal belangrijke uitgangspunten van de
Kanjermethode. Op deze manier kunnen we als school samen met u, uw kind helpen en ondersteunen bij zijn
ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. We leren de kinderen met behulp van de Kanjer te handelen vanuit
de wereld van vertrouwen en respect. Dat betekent dat je goed voor jezelf zorgt en goed voor de ander. In de
klassen wordt dit zichtbaar gemaakt met behulp van deze poster.

Betekenis groene smileys:
1. Je laat gedrag zien waar jij je goed bij voelt, je bent jezelf.
2. Je houdt met je gedrag rekening met de klas, zij vinden het ook prettig wat je doet.
3. Je houdt met je gedrag rekening met de juf/ meester, zij vinden het ook prettig wat je doet.
4. Je houdt met je gedrag rekening met je ouders, zij vinden het ook prettig wat je doet.
5. Je doet het goed! Je houdt rekeningen met anderen en die vinden het fijn.
Betekenis rode smileys
1. Wees geen vervelend motortje. (je bent steeds op zoek naar benzine van vrienden/vriendinnen)
2. Jouw vrienden/vriendinnen vinden het misschien fantastisch wat jij doet, de rest van de klas vindt het niet
leuk.
3. De juf en meester kijken niet blij.
4. Je ouders kijken niet blij als ze zien/horen hoe jij doet.
5. Met jouw gedrag maak je anderen niet blij. Je stoort hen en zij vinden het niet leuk hoe jij doet.
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Mad Science
De naschoolse cursus van Mad Science is ook dit jaar weer erg leuk. Afgelopen dinsdag was alweer de derde
keer. In de afgelopen lessen hebben de kinderen veel geleerd. De eerste keer ging over geluidsgolven. De
kinderen hebben ervaren door welke materialen geluidsgolven makkelijk voortbewegen en bij welke materialen
dit moeilijk gaat. De les daarna zijn ze bezig geweest met geur en smaak. Zo hebben ze smaakpapillen geteld en
geleerd waar je wat proeft op je tong. Afgelopen dinsdag ging over magnetisme. Over de polen die elkaar
aantrekken of juist afstoten. De komende 3 lessen gaan over optische illusies, wervelend weer en licht, kleur,
actie! Dus dat belooft nog veel leuks en leerzaams!

Ontwerp een nieuwe school
Wist u dat 50% van de werkende mannen op de Cirkel, Fred heet? De een is natuurlijk die meester die aan een
aantal kinderen van groep 7, sinds 2019, extra uitdagende lessen geeft. De ander laat ik u raden. En ja, u hoort
het goed: De kinderen van groep 7 die wat extra uitdaging kunnen gebruiken, hebben de Pittige Plustorens even
gelaten voor wat ze zijn en zijn nu met meester Fred Kouw een waanzinnige uitdaging aangegaan: Ontwerp een
nieuwe school! Acht vrijdagochtenden laten de uitverkorenen zich onderwijzen en inspireren door meester Fred.
Ze onderzoeken waar de nieuwe school aan moet voldoen en met het computerspel Minecraft bouwen ze
vervolgens deze school in 3D. Op deze manier wordt spelenderwijs het ruimtelijk inzicht; het creatief denken;
het samenwerken én ICT-vaardigheden getraind. Maar bovenal is het natuurlijk hartstikke leuk! Na 8 weken
zullen zij de resultaten aan hun klasgenoten en meesters presenteren. Ik lig er nu al wakker van!

Overblijven-TSO
In de loop van deze maand ontvangt u de rekening voor het overblijven (2e deel van het schooljaar) digitaal.
Is uw mailadres gewijzigd of zijn de overblijfdagen veranderd? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
maandag 21 januari mailen naar tso.decirkel@amstelland.nl

Gezonde School
Het loopt met de twee vakleerkrachten voor de gymlessen van groep 1-2 t/m 8 als een spreekwoordelijke trein!
Veel en goede lessen bewegingsonderwijs. Het gaat ook meestal goed met de afspraken rondom drinken en
eten. Maar voor de ouders en kinderen die dit weleens vergeten hier een herinnering: Voor de kleine pauze
nemen de kinderen fruit mee en suikervrij drinken. Water is het makkelijkste en dat hebben wij natuurlijk op
school! Voor de lunch een gezonde (brood)maaltijd, het liefst zonder zoet beleg. Op onze website zijn
voorbeelden te vinden van gezonde, lekkere en kleine traktaties.

Lessen voor anderstalige ouders gestart
Dinsdagochtend worden er sinds kort lessen over het Nederlands onderwijs en de Nederlandse taal gegeven
aan onze anderstalige ouders door Berty op de Orion 19. De deelname is groot en nu al een succes te noemen.

Nieuws van samenwerkende partners
Speelstuif in de Meent
Zaterdag en zondag 9 en 10 februari wordt in de Meent het Piratenfeest gehouden. U kunt bij de Meent kaartjes
kopen voor zaterdag en/of zondag.
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