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Agenda      
21-11-22 t/m 25-11-22 Week van de oudergesprekken 

30-11-22  Koffieochtend met directie van 08.30-09.30 

30-11-22  Groep 5 en 6 brengen surprise naar school.  

30-11-22  Ouders mogen mee de school in.  

01-12-22  Groep 7 en 8 brengen surprise naar school. 

01-12-22  Tentoonstelling surprises van 15.15-15.30 

02-12-22  Sintviering tot 12.00 – Groep 3 t/m 8 middag vrij 

 

Sinterklaas 

‘Ohhhh kom er eens kijken…..” Wat is de school prachtig versierd! 
Overal hangen muzieknoten, lp’s, discoballen en cadeautjes in de 
lucht . Het thema is dit jaar “muziek’. Alle ouders die geholpen 
hebben, reuze bedankt!  
 
Hieronder een paar belangrijke punten: 

• De Sint en zijn muziek Pieten zullen onze school een bezoek 
brengen op vrijdag 2 december. De school gaat gewoon om 
8.15 uur open. LET OP: Alle kinderen zijn ‘s middags vrij! 

• De kinderen mogen hun jas aanlaten die dag. 

• De Sint en zijn muziek Pieten hebben uiteraard wat lekkers 
meegenomen voor ons. Toch nemen de kinderen die dag 
gewoon hun fruit en drinken mee. 

• U bent van harte uitgenodigd om Sint samen met de 
kinderen te ontvangen. Dit gebeurt op het plein van groep 3. 
Blijft u aub achter de afzetlinten. 

• De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 maken een surprise. 

• De kinderen van groep 5 en 6 nemen hun surprise op woensdag 30 november mee naar 
school. 

• De kinderen van groep 7 en 8 nemen hun surprise op donderdag 1 december mee naar 
school. 

• U bent van harte welkom om de surprises te bewonderen, op donderdag 1 december van 
15:15 tot 15:30 uur op het gebouw van uw kind. 
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• Ook de ouders van de groepen 1 t/m 4 zijn van harte welkom om de mooi versierde school en 
de knutsels in de klas van hun kind te bewonderen. Daarom mag u op woensdag 30 november 
uw kind mee naar binnen brengen om 8.15 uur. 

 
Vol verwachting klopt ons hart...... 
We gaan er een prachtig feest van maken met elkaar!  

 

Mad Science Show 

Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen een heel gave show meegemaakt van Mad Science. Na afloop 

hebben de kinderen informatie over de cursus gekregen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen zich 

inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus. De cursus bestaat uit volledig nieuwe 

lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan. De cursus 

is op dinsdag om 15:30 vanaf 13 december en loopt tot dinsdag 31 januari. De lessen duren een uur. 

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes 

en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek, die 

daarachter zit, uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte 

wetenschapper! Inschrijven kan t/m 5 december. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org 

 

Juf Denise bevallen 

Wij hebben leuk nieuws! Op 28 oktober is juf Denise bevallen van zoon Sev. 
Sev en zijn ouders maken het goed.  
Wij wensen juf Denise heel veel liefde en geluk met de kleine Sev.  
 
 
 

Inschrijven broertjes/zusjes 

Heeft u uw dochter of zoon, geboren in 2019, nog niet aangemeld? Wilt u 
dit dan zo spoedig mogelijk doen. Jongere broertjes en zusjes hebben voorrang, maar moeten wel 
tijdig ingeschreven worden. Het zou vervelend zijn als zij op een wachtlijst komen te staan. U kunt een 
aanmeldformulier aanvragen, door een mail te sturen naar administratie.decirkel@ogamstelland.nl.  
 

Stichting Pepernoot 

Gebonk op de ramen, pepernoten in de lucht en een zak cadeaus voor de deur. Welk kind kijkt er niet 
uit naar die magische pakjesavond?! Helaas is dit niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Het geld is 
er soms niet en die magie dus ook niet… 
Actie Pepernoot zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen tóch een cadeautje krijgen op pakjesavond. 
Ieder kind verdient op 5 december een cadeautje van de Sint! 
Via school, die bij ons een aanvraag voor een kind indienen, krijgt u een cadeaubon van € 25,- om een 
prachtig cadeau voor Sinterklaas uit te zoeken.   
U kunt zich, tot woensdag 23 november,  hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar Shona 
Hassall, s.hassall@ogamstelland.nl.  
Deze aanvraag is volledig anoniem. School doet niks met de gegevens, Shona Hassall is hier slechts de 
contactpersoon voor de aanvragen.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnederland.madscience.org%2F&data=05%7C01%7Cm.deudekom%40ogamstelland.nl%7Cc4dbc854caae443c642708dab5b577c7%7C43397a7c13d3447786cd30ed95b8c05c%7C0%7C0%7C638022088242642674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jFiANqfZ6kwQi%2BSvaqnCe9XgHlNxMgdwApl%2BJjPfk%2FE%3D&reserved=0
mailto:administratie.decirkel@ogamstelland.nl
mailto:s.hassall@ogamstelland.nl
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Nieuwe collega’s stellen zich voor 

 
Hoi! 
Ik ben Manon van Oostveen en sinds oktober werkzaam als 
onderwijsassistent in de bovenbouw.  
Hiervoor heb ik zo’n twintig jaar gewerkt in de jeugdzorg bij verschillende 
organisaties en afdelingen. Dit vond ik ontzettend boeiend en zinvol werk, 
maar ook soms best zwaar. Het onderwijs heeft mij altijd getrokken, vandaar 
deze overstap naar De Cirkel.  
Ik woon in Uithoorn met mijn man en twee zoontjes van acht en zes jaar.  
Voor degenen die mij nog niet gezien hebben: jullie komen mij vast gauw 
tegen in de school!  
 

 
 
Hallo allemaal,  
 
Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even voorstellen. Ik ben Sharon, 38 jaar 
en woon samen met mijn man en 2 kinderen Luca (6) & Sofia (3) in 
Amstelveen. Sinds oktober ben ik werkzaam op De Cirkel als 
onderwijsassistent. Met veel plezier begeleid ik de kinderen en ondersteun ik 
de leerkracht daar waar nodig. Naast mijn werk op school heb ik ook nog een 
baan als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf. Zo kan ik op 
verschillende manieren genieten van mijn werk en passie; ‘het begeleiden en 
samenwerken met kinderen’. 
 

 

 

 

 

Ziek melden 

Wij krijgen in de ochtend nog regelmatig een telefoontje van een ziekmelding. Dit is uiteraard goed, 
maar via de SchoolApp kunt u uw kind ook ziekmelden. Hierdoor komt de melding direct bij de 
leerkracht terecht. Ook wanneer uw kind een afspraak bij de tandarts of dokter heeft, kunt u dit in de 
SchoolApp melden.  
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Van onze partners 

 

 
 

Het doel van de wijkcoaches van Participe is de komende maanden zoveel mogelijk nieuw of heel en 
schoon gebruikt speelgoed te verzamelen, zodat we de week voor kerst een gratis speelgoedmarkt 
kunnen organiseren voor alle kinderen, ouders en grootouders in Amstelveen. Zo zorgen we voor een 
fijne kerst voor alle Amstelveense kinderen en hebben de ouders en grootouders extra budget voor 
het kerstdiner of de energierekening. En het is nog duurzaam ook!  
 
De inzamelpunten per wijk zijn: 
 
Westwijk: Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3 
Keizer Karelpark: Het MOC, Lindenlaan 75 
Middenhoven/Waardhuizen: Wijkcentrum de Meent, Orion 3 
Bankras/Kostverlorenhof: Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 
Patrimonium: Wijkcentrum Pluspunt, Smeenklaan 1 
Groenelaan: Wijkcentrum de Bolder, Groenhof 140 
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Amstelveenpas 

Een dagje uit kost soms veel geld. Heeft u weinig geld? En wilt u wel leuke dingen doen? Dan komen u 
en uw kinderen misschien in aanmerking voor de Amstelveenpas. Met de Amstelveenpas krijgt u 
korting op allerlei culturele en sociale activiteiten. Zo kunt u genieten van alle voordelen in en rond 
Amstelveen. Hier kunt u zien welke voorwaarden gelden en leest u hoe u een aanvraag kunt doen. 
 
Informatie over andere voorzieningen die u financieel kunnen helpen? Op de 
website www.amstelveen.nl/minima vindt u alle minimaregelingen voor mensen die rondkomen van 
een laag inkomen. Ook kunt u hier terecht voor informatie over andere vormen van hulp en 
ondersteuning. 
  
Voorwaarden en aanvragen 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amstelveen.nl%2Famstelveenloket%2Fproduct%2Fwerk-en-inkomensondersteuning_voorzieningen-minima_amstelveenpas&data=05%7C01%7Ce.tenkroode%40ogamstelland.nl%7C4164d9b009e142c9494a08dac7b112b1%7C43397a7c13d3447786cd30ed95b8c05c%7C0%7C0%7C638041860588413458%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C7f7xHNjeFwtq4LnoTkikizoH6o9Fbc2FkznPGfRi3w%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.amstelveen.nl%2Fminima&data=05%7C01%7Ce.tenkroode%40ogamstelland.nl%7C4164d9b009e142c9494a08dac7b112b1%7C43397a7c13d3447786cd30ed95b8c05c%7C0%7C0%7C638041860588413458%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cA7F1a75Scs2s5XaH3JCodytt8IM%2FoKF%2FC4pfHlpRMc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amstelveen.nl%2Famstelveenloket%2Fproduct%2Fwerk-en-inkomensondersteuning_voorzieningen-minima_amstelveenpas&data=05%7C01%7Ce.tenkroode%40ogamstelland.nl%7C4164d9b009e142c9494a08dac7b112b1%7C43397a7c13d3447786cd30ed95b8c05c%7C0%7C0%7C638041860588413458%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C7f7xHNjeFwtq4LnoTkikizoH6o9Fbc2FkznPGfRi3w%3D&reserved=0

