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De Circulaire
Agenda
22 december Kerstviering.
De leerlingen hebben een
gewone schooldag. Tussen 17.30 en 18.30 uur
kerstdiner.
23 december: alle leerlingen vrij.
Kerstvakantie t/m 8 januari.

Beste ouders en verzorgers,
Heel stil werden wij toen we een aantal weken geleden hoorden dat de moeder van een
van onze leerlingen is overleden. Wij wensen hem, zijn vader en hun familie veel kracht
toe in deze zeer moeilijke en droevige tijd.
De feestdagen zorgen over het algemeen voor gezelligheid en vrolijkheid, maar kunnen
soms ook confronterend zijn. Daarom steken wij een kaars aan voor allen die in deze
periode extra in onze gedachten zijn.
Intussen zijn de voorbereidingen voor het Kerstfeest op school in volle gang. Overal
hangen mooie knutselwerken van de kinderen. In elke klas staat een versierde kerstboom.
In groep 1 / 2 geel werden van de week kerstkoekjes gebakken, een aantal ouders kwam
gezellig helpen. De actie Schoenendoos is een groot succes geworden.
Wij danken de ouders die de gangen zo creatief hebben versierd. Wat ziet het er gezellig
en mooi uit. Heel leuk gedaan!
Wij wensen u allemaal fijne feestdagen toe en een goed en gezond 2017!
Team Obs de Cirkel

Vanaf 16 januari: Cito
toetsen groep 2 t/m 8.

Kerstfeest
Nog even de belangrijkste dingen van het Kerstfeest op een rijtje.
Op 22 december hebben de leerlingen een gewone schooldag. ’s Avonds om 17.30 uur
begint het kerstdiner. Dit duurt tot 18.30 uur. Het eten kan gebracht worden om 17.15 uur.
De kinderen van groep 4 t/m 8 nemen zelf hun bord, beker en bestek mee, voorzien van
hun naam. Terwijl de kinderen gezellig met elkaar eten, bent u als ouder/verzorger van
harte welkom in de Vissenkom voor warme chocolademelk, een sapje en een hapje.
Vrijdag 23 december zijn alle leerlingen vrij en begint de kerstvakantie.

9 en 10 februari: studiedag team, alle leerlingen
vrij.
27 februari t/m 5 maart:
voorjaarsvakantie.
In de week van 6 maart:
rapportgesprekken.
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Kerst- en Sintcommissies
Wat zouden we zijn zonder de hulp van ouders? Er is veel werk verzet door de ouders
die in de Kerst- en de Sintcommissie zitten. Veel dank aan Netty Maas, Maaike
Kraayenbrink en Petra Mackenbach (Sint) en Iris Schunselaer, Aafke Steenhuis en
Damiet Martinot (Kerst). Natuurlijk danken we ook alle andere ouders die de commissies
hebben ondersteund bij het inpakken van cadeaus, het versieren van de gangen, etc.
Actie Schoenendoos
Zoals vorig jaar zamelen we eten in voor de Voedselbank. Dit jaar hebben we de
leerlingen gevraagd dit eten mee te nemen in een schoenendoos. Het was ontzettend fijn
om te zien hoeveel kinderen een goed gevulde doos mee hebben genomen. De dozen
zijn intussen prachtig versierd en staan in de gang van de kleutergroepen. Donderdag
worden de laatste dozen opgehaald. Namens de Voedselbank heel hartelijk dank.

Onderwerpen studiedag 16 november jl.
Studiedagen zijn soms wel (gezellig een extra dagje uit) en soms niet (regelen van
oppas) handig voor ouders. Voor het team is het echter heel belangrijk om regelmatig
met elkaar de zaken rond school rustig en goed door te kunnen spreken, nieuw beleid te
maken en zaken te evalueren. Dit alles om het werken op school goed met elkaar af te
stemmen. Dit komt de onderwijskwaliteit zeker ten goede.
Op de laatste studiedag zijn deze onderwerpen aan bod gekomen:
Evaluatie van het thema Boeken. Hoe is er gewerkt in de groepen? Wat heeft het
opgeleverd? Wat kunnen wij van deze informatie gebruiken bij het volgende schoolbrede
thema: Kunst.
 Herijken van taken en kaders voor werkgroepen, leerteams en stuurgroep. (In een
volgende Circulaire zullen wij u hierover meer informeren).

 Evalueren van het Sinterklaasfeest.
 Informatie over het Pestprotocol, door de werkgroep Pedagogisch klimaat.
 Informatie over Klassenouders door de werkgroep Ouderparticipatie.

We hadden een leuke
workshop kennismaken met
instrumenten. De kans voor
kinderen om een echt
instrument in handen te
houden en zich vervolgens
misschien op te geven voor
"muziek in de wijk”.

Tevens afspraken over hoe we ouders informeren via welk communicatiemiddel:
 Klasbord: foto’s naar ouders van het alledaagse gebeuren in de klas.
Schoolplanner: algemene en groepsgebonden schriftelijke informatie (afspraken,
brieven, uitnodigen, etc.).

 Website: schoolbrede informatie en foto’s van activiteiten als Sint, Kerst,

projecten. Deze foto’s worden niet per groep getoond, maar bijvoorbeeld alle foto’s
van de sportdag van de hele school bij elkaar gegroepeerd.
Circulaire: leuke stukjes, kennismaken, achtergrondinformatie.

Ook verkleed als Piet doe je gewoon je
werk! D'Angelo groep 5.

Een mooie kersttekening van Benne uit groep 3.
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Debatwedstrijd
Groep 8 van de Cirkel heeft meegedaan aan de Debatwedstrijd Junior Utrecht. Dit was
de eerste debatwedstrijd in onze stad, georganiseerd door de bibliotheek. Er deden 8
scholen aan de wedstrijd mee. Uitgangspunt was het boek ‘Strijd tegen drakeneiland’,
geschreven door Lydia Rood. Alle kinderen hebben vooraf dit boek gelezen.
Het doel van deze wedstrijd is om in het kader van Burgerschap kinderen te leren om op
een goede manier kritisch en mondig te zijn. Door op een goede manier te discussiëren
leer je elkaar beter kennen.
In de klas is er twee keer een training geweest van Debatteren kun je leren. Naast deze
training is er natuurlijk verder in de klas stevig gedebatteerd. Je wordt niet zo maar de
beste!
De leerlingen van groep 8 hebben Noor en Oussama uitgekozen om aan de wedstrijd
deel te nemen. Beiden hebben dit zeer goed gedaan. Noor heeft de laatste (derde) ronde
gehaald. Oussama heeft de debatwedstrijd uiteindelijk gewonnen. Een interview met de
winnaar is hier natuurlijk op zijn plaats.
Oussama, van harte gefeliciteerd met je eerste plaats! Kun
je uitleggen waarom jij door je klasgenoten gekozen bent
om mee te doen aan de wedstrijd?
Ja, dank je wel. Kinderen noemden dat zij vinden dat ik
goede argumenten kan geven. En ook dat mijn mening
goed bij hen overkomt.
Kun je wat vertellen over de debatwedstrijd?
We zijn met de hele klas naar de bibliotheek in het centrum
van Utrecht gegaan. Er waren 16 kinderen uit de stad die
aan de wedstrijd meededen. Noor en ik waren daar twee
van en de jongen die uiteindelijk de tweede plaats haalde,
kende ik toevallig ook. Hij zit op de Rietendakschool.
Omdat ik zoveel kinderen kende, was ik ook niet
zenuwachtig. Ik vond het gewoon leuk om te doen!
We begonnen in een grote kring. Op een scherm stond een
onderwerp genoemd en de tijd waarbinnen het debat moest
plaatsvinden. Iedereen kreeg twee kaartjes. Als je wat wilde
zeggen moest je opstaan en daarna je kaartje neerleggen.
Dus je mocht twee keer praten. Daarna was de tweede
ronde met 12 kinderen en bij de derde ronde waren er nog 8. De jury heeft uit die 8
kinderen drie winnaars gekozen.
Over welke onderwerpen gingen de debatten?
Een van de onderwerpen was: moeten kinderen tussen 12 en 18 jaar stemrecht krijgen?
En..wat vind jij daarvan?
Ik ben het daar niet mee eens. Tijdens de pubertijd zijn je hersens nog volop in
ontwikkeling. In die periode denk je aan heel andere dingen dan dat je goed nadenkt over
politiek en zo.
Dat is een duidelijke mening, Oussama. Had je vooraf het idee dat je kans zou maken op
de eerste plaats?
Nou eerlijk gezegd wel een beetje. Weet je waarom? Ik ga graag en bijna altijd in
discussie met iedereen.
Dus je bent eigenlijk altijd aan het oefenen?
Ja, haha.
En ga je dit talent verder uitbouwen? Wat zou je willen worden later? De politiek in?
Nou, nee, ik wil graag technisch ingenieur worden.
Oussama, hartelijk dank voor dit gesprek. We zijn trots op jou en op Noor. Goed gedaan
allebei!
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Midwinterfeest Niftarlakepark
Op zondag 8 januari organiseert een groep buurtbewoners een gratis Midwinterfeest
voor Zuilense kinderen en hun ouders in het Niftarlakepark. Van 14 - 17 uur kun je
marshmallows roosteren, pionieren en een afvalboom bouwen. Knutselen met
natuurlijke materialen, op bezoek bij de verhalenverteller, helpen bij het bouwen van
een heuse wilgenhut en nog veel meer. Er is een strippenkaart vol activiteiten die je
af kunt strepen. De start is op Fortlaan 24 bij Scouting Zuilen. Voor kinderen die alle
natuurlijke uitdagingen doen, is er een leuke verrassing. Bij slecht weer is er van
alles te doen in het scoutinggebouw. Natuurlijk staat ook de koffie, thee en warme
chocolademelk klaar. Ook is er muziek en toezicht voor de kleintjes.
Bij de groep buurtbewoners die het organiseert zijn 4 ouders van de Cirkel betrokken
(Allert Schotman, Lette Janssen, Marjolein van Meurs en Ady Hoitink). Aanleiding is
het initiatief om in het Niftarlakeplantsoen meer ruimte voor natuurlijk spelen en een
heus speelbos te maken. Er is ook een presentatie van de plannen in het
Scoutinggebouw.
Zie ook: www.facebook.com/niftarlakeplantsoen en www.zoiszuilen.nl voor actuele
informatie.
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