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Agenda      
14-12-22   Intekenlijsten kerstdiner aanwezig bij de klassen 
21-12-22   Kerstviering 
    Kerstdiner  Groep 1 t/m 3 en groep 8: 17.45 uur – 19.00 uur 
      Groep 4 t/m 7: 18.00 uur – 19.15 uur 
22-12-22   Kersttruiendag 
22-12-22   Speelgoeddag groep 1-2 
23-12-22 t/m 08-01-22  Kerstvakantie   
09-01-23   1e schooldag na de kerstvakantie 
16-01-23 t/m 20-01-23  Week van de adviesgesprekken groep 8 
 

 

Sinterklaas 
Wat was het een feest, na zo een lange tijd met de hele school een opening 
voor Sinterklaas. En wat een geluk, ook dit jaar wist de Sint met zijn pieten ons 
te vinden. In een fiat 500 kwam Sint, onder begeleiding van muzikanten en 
danseressen van onze school, zelfs staand in de auto aan op het schoolplein. 
Hier werd hij welkom geheten door alle kinderen en de vele ouders. Het was 
een zeer geslaagd feest, met prachtige cadeaus en heel mooie surprises. Wij 
hopen Sinterklaas volgend jaar weer te mogen verwelkomen en wensen hem 
een fijne reis terug naar Spanje.  

 

Kerst  
 
16 december:     Uitdelen van de kerstkaarten in de wijk en bij Middenhoven   
19 en 20 december:   Groep 6A & Groep 6B presenteren hun Kerstmusical  
21 december:     Het Kerstdiner voor alle groepen en Kerstgala groepen 8  
22 december:     Vrolijke Kersttruiendag   
23 december:   --------Vakantie! ----------  
  
De Kerst staat voor de deur!   
Voorgaande jaren hebben we kaarten verstuurd naar buurtbewoners, ouderen en het zorgpersoneel. 
Dit jaar doen we dat weer om iedereen een fijne kerst te wensen namens de kinderen van de Cirkel. 
Deze kaarten worden op school gemaakt.  
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Het kerstdiner kan dit jaar gelukkig weer doorgaan.  Dit jaar zal het kerstdiner op woensdag 21 
december gehouden worden.  
Wilt u ’s ochtends een bord, beker en bestek in een plastic tas met naam van uw kind meegeven aan 
uw kind?  
Groepen 1 t/m 3 en groep 8: 17.45 – 19.00 uur  
Groepen 4 t/m 7:                     18.00 – 19.15 uur  
Tijdens het kerstdiner bent u van harte welkom voor een glaasje warme choco of gluhwein op het 
plein bij de groepen 3. Bij slecht weer kan dit helaas niet doorgaan.  
De kinderen na het diner graag weer ophalen in hun klas.  
  
De intekenlijsten voor het diner hangen vanaf woensdag 14 tot en met 16 december bij de klassen. Op 
deze lijst kunt u invullen wat u wilt maken voor het kerstdiner. U mag voor deze gelegenheid de school 
binnen lopen.  
Voor de groepen 8 is er een Kerstgala van 19.00 – 19.45 uur.  
  
Deze dag hebben wij met de kinderen een gezamenlijke Kerstviering in De Meent, waarbij de 
Blazersklas o.a. zal optreden. Hierna gaan de kinderen terug naar hun klas. Voor ouders van kinderen 
uit de Blazersklas en ouders die dat leuk vinden, geeft de Blazersklas nog een apart optreden om 
11.45 uur.  
Graag de ingang gebruiken van ons hoofdgebouw naar de zaal van de Meent.  
  
Alle klassen gaan op 19 en 20 december kijken naar de kerstmusical.  Leerlingen van de groepen 6 
voeren dit jaar de musical: Sterren van de hemel op. Zij zijn al weken aan het oefenen om een 
prachtige show op te voeren.   
  
Op donderdag 22 december mogen alle leerlingen in een vrolijke kersttrui naar school komen om de 
kerstsfeer vast te houden.  In de middag hebben we gezellige activiteiten in alle klassen.  
  
Vrijdag 23 december zijn de kinderen vrij.  
 

Bibliotheek hulp 
Vorig jaar zijn wij een prachtige samenwerking aangegaan met de bibliotheek Amstelland. Wij hebben 
een compleet nieuwe collectie boeken voor de hele school aangeschaft. Deze staan nu verdeeld over 
de groepen. Hier zit ook een heel fijn systeem bij waar wij kunnen kijken welke boeken wij in onze 
collectie hebben en in de toekomst willen wij dan ook echt een heuse ‘Cirkelbibliotheek’ op school 
openen.  
Hiervoor kunnen wij uw hulp hard gebruiken. Wij hebben nog veel boeken die niet in het systeem 
geregistreerd staan. Wij zoeken ouders die het leuk vinden om hierbij te helpen.  
De boeken moeten worden voorzien van speciale stickers en vervolgens in het systeem gezet worden.  
Op woensdag 18 januari hebben wij de eerste bijeenkomst ingepland, waar onze contactpersoon van 
de bibliotheek u meeneemt in het systeem en de eerste start gemaakt wordt van het scannen van de 
boeken. Deze ochtend staat gepland van 08.30 tot 12.00. Wij zullen vervolgens 4x per jaar uw hulp 
willen gebruiken om nieuw bestelde boeken in het systeem te zetten.  
U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Carin, c.vanwilgenburg@ogamstelland.nl.  
 

mailto:c.vanwilgenburg@ogamstelland.nl
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TSO/overblijven 
In de eerste week van januari (tweede week van de kerstvakantie) ontvangt u een mail via 
Schoolkassa. 
Via deze mail kunt u uw kind aan melden voor het overblijven en eventueel de dagen aanpassen. 
Deze mail gaat over de tweede periode: januari t/m maart 
Wilt u op deze mail reageren vóórdat de school weer begint op 9 januari, zodat wij weten welke 
kinderen aanwezig zijn bij het overblijven. 

 

Cirkelacademie 
Vorig jaar hebben wij sinds lange tijd een Cirkelacademie kunnen organiseren. En wat een prachtige 
dagen zijn het geworden dankzij de hulp van vele ouders en organisaties. Maar wat houdt de 
Cirkelacademie in en wat zoeken wij precies? 
Tijdens de Cirkelacademie onderzoeken de leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 waar hun 
talenten en interesses liggen. Via inspirerende verhalen, grappige presentaties en actieve workshops 
kunnen zij hun horizon verbreden. Spelenderwijs maken zij kennis met wetenschap en techniek, leren 
zij over taal en cultuur en leven zij zich uit in allerlei creatieve en actieve vakken. 
Wij kunnen uw hulp hard gebruiken! Op woensdag 22 en vrijdag 24 maart bent u van harte welkom 
om één of meerdere groepen te inspireren. Heeft u een mooi beroep, een leuke hobby, wilt u de 
kinderen iets bijbrengen over uw land of cultuur, dan bent u van harte welkom om op één van deze 
dagen langs te komen op onze school. 
Wij horen graag voor donderdag 22 december of u beschikbaar bent, of als u nog vragen heeft. U kunt 
een mail sturen naar: e.tenkroode@ogamstelland.nl 
  
Last year we have organized the Cirkelacademie. What a beautiful two days is has been, thanks to the 
help of many parents and organisations. During this academy, children of our school get the chance to 
research their own talents and interests. Through inspiring stories, funny presentations and active 
workshops they will broaden their horizons. They will get acquainted with science and technique, 
learn more about languages and cultures and enjoy creative and active courses. 
We can use your help! On Wednesday 22th and Friday 24th of March we invite you to inspire one or 
more groups. Do you have a beautiful job, a fun hobby, do you want to teach the children more about 
your country or culture? You are welcome to tell us more on one of these days. 
You can send an email before the 22th of December if you are available or if you have any questions 
to: e.tenkroode@ogamstelland.nl 
 

Covid voorschriften 
Het is weer de tijd van het jaar, waarin verkoudheid op de loer ligt. Het blijft belangrijk dat wanneer er 
klachten zijn die passen bij Corona, je een zelftest doet. Dit geldt ook voor de kinderen. Zo voorkomen 
wij met elkaar dat het virus zich snel kan verspreiden en dat wij als school ons onderwijs kunnen 
blijven continueren. En daarbij blijft natuurlijk: ziek is ziek.  
 

mailto:e.tenkroode@ogamstelland.nl
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Nieuwe collega 
Hoi alle lieve ouders,  
Er is nog een nieuw gezicht op de maandag en dinsdag in de onderbouw, 

en dat ben ik.        
Ik ben Hilde Bruning en getrouwd met een heel lieve man waar ik twee 
prachtige kinderen mee heb. Samen met mijn gezin en ook nog een 
hond woon ik in Aalsmeer.  
Ik heb een lange tijd een eigen coachpraktijk gehad voor ouder en kind. 
Hier heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. Toch merkte ik dat ik eens 
wat anders wilde gaan doen. En dat bracht mij op De Cirkel, waar ik nu 
vanaf 1 oktober, met veel plezier de functie onderwijsassistent uitvoer. 
Ik hoop nog vele, mooie jaren onderdeel te mogen zijn van dit gezellige 
team en de lieve kinderen.  

De doorgeefkast – voor iedereen, door iedereen.  
De doorgeefkast is een open kast waar u spullen gratis 
kunt achterlaten of meenemen. Deze kast staat in de hal 
van Orion 19. U bent van harte welkom om elke ochtend 
en middag spullen achter te laten en/ of gratis mee te 
nemen.  
  
Let op! Het gaat om de kast zoals hiernaast is afgebeeld. 
De andere spullen die in de hal hangen/ staan zijn de 
gevonden voorwerpen. De week voor de vakantie 
brengen wij de gevonden voorwerpen onder de 
aandacht. Voorwerpen die niet zijn opgehaald en 
voldoen aan de criteria zullen worden toegevoegd aan 
de doorgeefkast. 
  
De regels: 
• U mag halen, brengen en/ of ruilen. 
• Alleen spullen voor schoolgaande kinderen. Denk aan 
schooltassen, gymschoenen, gymkleding, jassen, 
mutsen/dassen/wanten, regenlaarzen, brood- en 
fruitbakjes en bekers (geen bidons). 
• Alles moet heel en schoon zijn. 
• Geen etenswaren en overige kleding.  
 

Ieder kind verdient een verjaardag 
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor 
tienduizenden kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, 
omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze 
kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op 
school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het 
geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag!  



 
  

5 

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis 
geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van 
een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op 
school! Heeft u of kent u een kind van 4 t/m 18 jaar dat zijn verjaardag niet kan vieren? Vraag 
dan hier 6 weken voor de verjaardag een verjaardagsbox aan. 

 
 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstichtingjarigejob.nl%2Fwat-wij-doen%2Fverjaardagsbox%2F&data=05%7C01%7Ce.tenkroode%40ogamstelland.nl%7C3544a44f54dd475084d708dabb51838e%7C43397a7c13d3447786cd30ed95b8c05c%7C0%7C0%7C638028256004592231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qnFXqFkSVKX0EHGiDIV6YApfHFz1co2w1Y1nSiKiyXw%3D&reserved=0
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Van onze partners 
 
Gevonden: 
Smartwatch, merk FitBit. Is deze van u, dan kunt u bij de directie langskomen.  
 

 
 
 

 
 
Parochie Amstelland 
 

• Op zaterdag 17 december wordt een gezellige Kerstmarkt gehouden bij de Urbanuskerk in 
Bovenkerk met om 15:30 uur het Kerstspel door Jeugdkoor Urbanissimo. Geweldig leuk om te 
bezoeken. Iedereen is welkom. Wil je meedoen met het Kerstspel? Meld je dan aan. Om 13:30 
uur is de repetitie voor dit Kerstspel en meteen ook voor de Kerstviering op 24 december.  

• Op zaterdag 17 december wordt er in Ouderkerk aan de Amstel een Herdertjestocht 
gehouden. Start bij de Urbanuskerk te Ouderkerk om 18:00 uur.  

• Jullie kunnen beide activiteiten ook heel mooi combineren.  
• Op zaterdag 24 december om 19:00 uur wordt in de Urbanuskerk te Bovenkerk een 

gezinsviering gehouden. De eerste gezinsviering sinds de brand!  
• Op zondag 8 januari is er een gezinsviering met het thema “Driekoningen”. Plaats Urbanuskerk 

Bovenkerk. Tijdstip 10:30 uur.  
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