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Agenda
8 t/m 17 januari
13 januari
16 januari
20 januari
22 januari
24 januari
25 januari

Technieklessen in de groepen 3 t/m 6
Start adviesgesprekken groep 8; start toetsweken
Spelletjesmiddag 1-2
Start Open Avonden voortgezet onderwijs
Groep 7 naar tv studio
Amstelveens Sportgala
NK Schoolskiën

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2020
Amstelveens damkampioenschap op de Cirkel
Afgelopen woensdag namen drie Cirkelteams (pupillen en welpen) deel aan de Amstelveense
Schooldamkampioenschappen. De wedstrijden werden gespeeld in het lokaal van juffrouw Manja. Zowel bij de
pupillen als de welpen werd de Cirkel kampioen. Proficiat!

Zaalvoetbal
Deze week is het tweede deel van de zaalvoetbalcommissie gestart. Zowel de meisjes als de jongens maken nog
een goede kans om mee te strijden om het kampioenschap van Amstelveen. De wedstrijden worden
woensdagmiddag gehouden in de Meerkamp. 18 maart worden de finalewedstrijden gespeeld.

Staking 30 en 31 januari
De vakbonden hebben de leraren opgeroepen om op 30 en 31 januari te gaan staken. De toezeggingen van de
minister de afgelopen maanden zijn nog onvoldoende om de problemen in het onderwijs aan te pakken. Het
gaat daarbij niet (alleen) om salaris, maar veel meer nog om de aanpak van het lerarentekort en de daarmee
samenhangende groeiende werkdruk. De overheid schiet op dit vlak al vele jaren tekort. De komende week
besluiten wij op de Cirkel, in overleg met onze zusterscholen, hoe wij invulling geven aan de oproep om te gaan
staken. Volgende week informeren wij u over onze beslissing, maar houd vast rekening met een staking!

Afscheid
Aan het eind van dit schooljaar neem ik met trots afscheid van de Cirkel. Dat gebeurt niet om ergens anders
directeur te worden, maar om “met pensioen” te gaan. Het zal nog lastig voor mij worden om de leukste school
van Amstelveen te verlaten. Ik weet gelukkig dat ik een geweldig team, een uitstekende adjunct, prachtige
kinderen en fijne ouders vol vertrouwen kan overdragen aan een opvolger. Binnenkort start de BAC
(benoemingsadviescommissie) de procedure om een nieuwe directeur te vinden. Wij houden u op de hoogte.
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Kunstproject groepen 1-2
De groepen 1-2 werken de komende weken met het thema KUNST. De kunstwerken komen natuurlijk in de
gangen te hangen. Groep 1-2 D maakt een prachtig kunstwerk, dat als “slootkunst” in Nieuwkoop geëxposeerd
gaat worden van mei tot oktober. Daarvoor heeft de groep van juffrouw Corine deze materialen nodig: gekleurde
plastic dopjes van flesjes, pakjes en potjes in de kleuren blauw (bijv. van waterflesjes) ; geel (bijv. ice tea,
fruitdrankjes); oranje (Fanta, pindakaas), rood, paars en roze. Helpt u mee sparen? Inleveren bij juffrouw Corine.

Technieklessen
Meester Micha is weer op de Cirkel om technieklessen te geven. Woensdag 8 januari was groep 3a aan de beurt.
Donderdag 9 januari groep 4a; vrijdag 10 januari groep 5a en 5b; woensdag 15 januari groep 3b; donderdag 16
januari groep 4b; vrijdag 17 januari groep 6b en 6a. De groepen 3 maken een aandrijving. De groepen 4 een
propeller auto. De groepen 5 een zenuwspiraal en de groepen 6 een luchtdrukdoolhof.

De Smerige Quiz
Vanaf woensdag 15 januari wordt met de opnames voor het nieuwe kinderprogramma ‘De Smerige Quiz’ gestart
in de studio van de EO in Hilversum. Hier doen enkele kinderen van De Cirkel aan mee. De Smerige Quiz is een
nieuwe spelshow voor kinderen uit groep 7 en 8 en wordt vanaf 1 februari 2020 uitgezonden op Zapp, NPO 3.
Het programma wordt gepresenteerd door Rachel Rosier en Elbert Smelt. Zij zijn ook bekend van het programma
‘TopDoks’. De Smerige Quiz is een spelshow waarin het menselijk lichaam centraal staat. Kinderen strijden in
koppels tegen elkaar en moeten vragen beantwoorden die met het lichaam te maken hebben en opdrachten
uitvoeren waarin ze smerig kunnen worden. Het doel van het programma is om te laten zien hoe mooi,
interessant maar ook hoe complex het menselijk lichaam is.
De kinderen van groep 7 en 8 zijn uitgenodigd om als publiek te fungeren. Groepen 7: woensdag 22 januari,
10.00 uur opgehaald door een bus bij school. Uiterlijk 14.00 uur weer terug. Groep 8: woensdag 5 februari,
10.00 uur opgehaald door een bus bij school. Uiterlijk 14.00 uur weer terug.
Wij hopen dat u toestemming geeft dat uw kind naar de studio mag komen en in beeld mag verschijnen. Hiervoor
krijgt uw kind deze week een formulier mee naar huis. Graag deze getekend retourneren bij de meester of juf.
Belangrijk: zorg dat uw zoon of dochter een lunchpakket mee heeft en bedenk dat wij later dan gebruikelijk
terug zijn op school.

Nederlandse kampioenschappen Schoolskiën
Een aantal kinderen uit groep 3 doet zaterdag 25 januari namens de Cirkel mee aan de Nederlandse
kampioenschappen Schoolskiën. Juffrouw Nicky gaat mee als begeleidster.

Concertgebouw
Op donderdagmiddag 6 februari gaan de groepen 7 & 8 naar Het Concertgebouw. Tijdens het concert maken de
kinderen kennis met de beroemde componist Mahler. Hij lijkt springlevend! Overal hoort Mahler geluiden en
muziek die hem inspireren voor zijn eigen muziek: op zolder, in de natuur, op straat, etc. De leerlingen helpen
hem zijn onvoltooide Tiende symfonie na al die jaren eindelijk af te maken. In de klas hebben de kinderen
hiervoor geoefend d.m.v. liedjes en bodypercussie. De kinderen moeten die dag een opgeladen OV-chipkaart
mee naar school nemen. Ook moeten ze in een kleine rugzak een lunchpakket meenemen. Alle kinderen blijven
over. We zullen om 12 uur vanaf school vertrekken. Het concert duurt tot 14.30 uur. Wij verwachten om
ongeveer 15.30 uur weer op school terug te zijn.
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