
 Nieuwsbrief 1   •    19-09- 2021 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda      
20-09-22 t/m 23-09-22 Kamp groep 8  

29-09-22 t/m 30-09-22 Studiedagen (Let op: alle kinderen vrij)  

06-10, 07-10, 10-10-22 Fotograaf  

 

  

De Cirkel 50 jaar! 

Wat een feest! Dit schooljaar bestaat onze prachtige school 50 jaar! Dat gaan wij natuurlijk niet 
stilletjes aan ons voorbij laten gaan. Einde van het jaar staan wij hier uitgebreid bij stil. De precieze 
datum voor dit feest laten wij zo snel mogelijk aan u weten.  
 

Invulling studiedagen 

Wij zijn de afgelopen twee jaar het traject van ‘Leren zichtbaar maken’ ingeslagen. In dit traject 
worden de leerkrachten geschoold in hoe kinderen meer eigenaarschap in hun eigen leren kunnen 
krijgen. Dit kan bijdragen aan betere leerprestaties en een hogere motivatie. Onder begeleiding van 
een expert hebben wij de afgelopen twee jaar de eerste stappen gezet en dit schooljaar zullen wij hier 
het vervolg aan geven.  
Onze eerste twee studiedagen zullen onder anderen in het teken van ‘Leren zichtbaar maken’ staan. 
Daarnaast zullen wij met het team een vervolg krijgen op ‘Een goede start’. Deze training hebben wij 
op de startvergadering gevolgd en helpt ons om de start van het schooljaar zo optimaal mogelijk te 
laten verlopen.  
Ook gaan wij dit schooljaar aan de slag met het maken van kwaliteitskaarten. Per vakgebied gaan wij in 
kaart brengen hoe wij ons onderwijs vormgeven, wat wij belangrijk vinden en wat hiervoor nodig is.    
 
De studiedagen zijn al eerder in de nieuwsbrief vermeld, maar ter herinnering vindt u ze hierbij 
nogmaals. De eerste twee studiedagen zijn op 29 en 30 september. De laatste studiedag zal op 6 
maart worden ingezet. De kinderen zijn deze dagen vrij.  

Wereldschool 
Op maandag 29 augustus is Wereldschool Amstelveen, nieuwkomersonderwijs, voorheen Taalschool 
Amstelland, feestelijk geopend in hun nieuwe pand aan de Amsterdamseweg in Amstelveen. Een 
mooie start van het nieuwe schooljaar!  

Na de herfstvakantie maandag 24 oktober aanstaande, zullen Wereldschool Amstelveen, 
nieuwkomersonderwijs en basisschool De Cirkel samen onder de directeur van De Cirkel vallen. Dit 
houdt concreet in dat er integrale samenwerking is op directie- en IB-niveau. Voor de Wereldschool 
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zal gezocht worden naar een eigen leidinggevende op locatie. Dit heeft verder geen gevolgen voor de 
organisatie binnen De Cirkel.  

 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 6 oktober, vrijdag 7 oktober en maandag 10 oktober komt de fotograaf op school. 
  
Donderdag voor de groepen 3, 4, 6, 7b en 8, portret -en groepsfoto 
Vrijdag voor de groepen 1-2 en 5, portret -en groepsfoto 
Maandagochtend voor groep 7a, portret -en groepsfoto 
 
Maandagmiddag om 12.00 gaan de groepen 8 op de foto met het team. 
 
Foto broertjes/zusjes: 
Wij bieden de gelegenheid om een foto te laten maken van broertjes/zusjes samen. 
Alleen broertjes/zusjes die op de Cirkel zitten kunnen samen op de foto. 
Dit kan alleen op maandag 10 oktober onder schooltijd en alleen na opgave. 
 
In verband met de planning die we moeten maken kunt u uw kinderen hiervoor 
tot maandag 3 oktober opgeven via c.bakker@ogamstelland.nl  onder vermelding van de namen van 
uw kinderen en de groepen.  
Op de dagen dat de fotograaf komt, is er geen tijd om nog in te schrijven. 
Wij regelen dat de kinderen uit de klas worden gehaald voor de foto. 

 

Bewegingsonderwijs 

De sportdag is gepland op 21 juni 2022. 

 

Vanuit de Oudervereniging 

De dagen worden korter en de avonden langer. Dat betekent dat de gezellige decembermaand er aan 
komt. De voorbereidingen voor het Sinterklaas- en Kerstfeest zijn begonnen en voor ‘Cirkelkinderen 
voor Kinderen’ wordt een keuze gemaakt voor een goed doel voor komend jaar. 
 
De eerste aanvraag voor de vrijwillige ouderbijdrage hebben jullie inmiddels ontvangen en de eerste 
betalingen komen al binnen. Nadat het bedrag jaren gelijk is gebleven is het dit jaar iets verhoogd om 
de kosten van de feesten en activiteiten te kunnen blijven opvangen. De verhoging is goedgekeurd 
door de Medezeggenschapsraad (MR) per e-mail d.d. 10-09-2022.  
 
Een uiteenzetting en toelichting op het budget, de plannen voor dit schooljaar en de verhoging zal 
worden toegelicht in de Algemene Leden Vergadering 2022-2023. Mocht u hier nu al vragen over 
hebben dan kunt u ons uiteraard een e-mail sturen of aanspreken op het schoolplein.  
 
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen mee doen. Mocht u door omstandigheden moeite hebben 
om de ouderbijdrage (volledig) te betalen of een regeling willen treffen? Neem dan per e-mail contact 
met ons op via or.decirkel@ogamstelland.nl. Uw e-mail wordt altijd vertrouwelijk behandeld. 
 

mailto:c.bakker@ogamstelland.nl
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From the Parents' Association: 
 
The days are getting shorter and the evenings longer. That means that the cozy month of December is 
coming. The preparations for the Sinterklaas and Christmas party have started and for ‘Cirkelkinderen 
voor Kinderen’ a choice is made for a good cause for next year. 
 
You have already received the first request for the voluntary parental contribution and the first 
payments are already coming in. After the amount has remained the same for years, it has been 
slightly increased this year to be able to continue to absorb the costs of the parties and activities. The 
increase has been approved by the Medezeggenschapsraad (MR) by e-mail dated 10-09-2022. 
 
A presentation and explanation of the budget, the plans for this school year and the increase will be 
explained in the General Members Meeting 2022-2023. If you already have questions, you can of 
course send us an e-mail or speak to us in the schoolyard. 
 
We find it important that all children participate. If, due to circumstances, you have difficulty paying 
the parental contribution (in full) or want to make an arrangement? Please contact us by e-mail via 
or.decirkel@ogamstelland.nl. Your e-mail will always be treated confidentially. 
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Van onze partners 
 
Amstelveen is dit jaar host-city van de NOC*NSF Nationale Sportweek 2022. In deze week kun je gratis 
meedoen met tal van sport en beweegactiviteiten. Ervaar wat sport met jou doet, ontmoet nieuwe 
mensen, maak kennis met sportaanbod en/of wordt lid van de sportclub die bij jou past! Je bepaalt 
zelf aan welke activiteiten je mee wilt doen en hoe vaak. De Nationale Sportweek is van vrijdag 16 tot 
en met zondag 25 september 2022.  
 
Zie voor meer informatie: Nationale Sportweek - AmstelveenSport 

 

 
 

 
 
 

https://amstelveensport.nl/amstelveen-host-city-nationale-sportweek/
https://amstelveensport.nl/nationale-sportweek/
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