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ma 20 april:  20.00: Medezeggenschapsraad 

di 21 t/m do 23 april: Eindtoets groep 8 

wo 22 april:  20.00: Ouderavond SWV De Eem (Basisschool De Uitkijck) 

do 23 april:  Doemiddag 

vr 24 april:  Koningsspelen  
ma 27 april:  Koningsdag » iedereen vrij 

di 28 en wo 29 april: 8.10-8.30 uur: Inschrijving A4D op het schoolplein 

do 30 april:  Doemiddag 

ma 4 t/m vr 15 mei: Meivakantie 

 

 

Volgende week sluiten we het thema Veranderen af. 

Inhoud: Over veranderen van woonplaats, van gewoontes. Over zelfgekozen of 

noodgedwongen veranderingen in je leven. Over vertrouwen in mensen en geloven in een 

goede toekomst. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Boaz trouwt met Ruth (Ruth 3 en 4); Een kind voor Noömi (Ruth 4, 13-18).  

Groepen 5 en 6: Boaz regelt iets (Ruth 4, 1-12); Dik de moeite waard (Ruth 4, 13-17). 

Groepen 7 en 8: Over Dinges, schoenen en andere gewoontes (Ruth 4, 1-12); Het komt goed 

(Ruth 4, 13-17).  

 

 

  

Vandaag is de laatste serie doemiddagen van start 

gegaan. Ik schreef vorige week al dat we weer voldoende ouders bereid hadden 

gevonden om te helpen. Maar daarnaast 

hebben we ook weer ‘externe 

workshopleiders’ gevonden. Zo bood 

Slager Chris van Boeijen (tevens oud-

leerling) aan om met een groepje kinderen 

aan de slag te gaan. Zij namen een kijkje in 

de slagerij en leerden hoe je een hamburger fabriceert. Volgende week gaan ze 

met wat anders aan de slag. De directe aanleiding was het gegeven dat het 

vandaag de Dag van de Slager is.  

Zo hebben we bij het tafeltennis een 

echte officiële trainer (Michiel van 

Amersfoort) van ttv Elan gestrikt, hebben we opnieuw Ruud v.d. Steen in huis 

voor een professionele djembé-workshop en kreeg juf Hennie bij het 

aquarel schilderen assistentie van Jan Buning. Nieuw is ook een beauty 

workshop (zie foto), waarbij de kinderen van alles leren over opmaken, je 

nagels verzorgen en lakken. Er kon ook gekozen worden voor het maken van 

een Flip-boekje (je eigen korte tekenfim), voor het maken van een 

stopmotion film, voor het zoeken en versieren van een mooie stok, het 

maken van een knikkerbaan, bouwen met kaarsvet en suikerklontjes, het 

doen van natuur- en techniekproefjes, het maken van lekkere smoothies, , figuurzagen, fotograferen en 

dansen. Met andere woorden: een zeer veelzijdig en aantrekkelijk aanbod!   
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Koningsspelen 

Welkom aan nieuwe leerlingen 

Avondvierdaagse 

 
 
 

Ook dit jaar sluiten we in Baarn met de scholen aan bij de landelijke Koningsspelen. Deze 

vinden altijd plaats op de dag voor de Koningsdag. Deze is ditmaal op maandag 27 april, dus 

de laatste schooldag hiervoor is vrijdag 24 april.  

We beginnen deze dag in iedere groep weer met een Koningsontbijt. Dit ontbijt wordt 

ter beschikking gesteld door Jumbo supermarkten. De school zorgt die dag voor een bord 

en bestek. 

Het is de bedoeling dat de kinderen voor de ochtendpauze zelf iets te eten meenemen.  

Om 9.30 uur gaan alle kinderen in Nederland naar hun schoolplein, want dan gaan we met z’n allen de ‘Energie!’ 

dansen. Dat is dit jaar immers onze Koningsdans. Volgende week gaan we deze dans aanleren.  

Na deze koningsdans gaan we met de hele school beginnen aan de Koningsloop. Dit dient als warming up voor de 

koningsspelen. We maken met de hele school een rondje door de Parkstraat/Laanstraat/Spoorstraat. Het zou leuk 

zijn wanneer de kinderen op deze looproute weer door toeschouwers worden aangemoedigd. Met andere woorden: 

We hopen dat u het leuk vindt om omstreeks deze tijd naar school te komen. Dan kunt u getuige zijn van de 

koningsdans en de koningsloop. 

Na de koningsloop splitsen we ons op voor de Koningsspelen. De groepen 1 t/m 4 blijven voor diverse 

spelactiviteiten op school en de groepen 5 t/m 8 gaan, evenals vorig jaar, op de fiets voor een sportinstuif naar De 

Trits. Ook groep 5 gaat op de fiets. We zorgen voor extra begeleiding. De groepen 1 t/m 4 gaan gewoon om 12.00 

uur naar huis. De spelen in De Trits duren tot 12.30 uur. Daarna begint ook voor hen de meivakantie. Spreek met uw 

kind goed af of het om 12.30 uur bij De Trits wordt opgehaald of dat het zelfstandig naar huis mag fietsen.  

Nog iets over de kleding op deze dag: Groepen 1 t/m 4 graag in oranje. De organisatie van de Koningsspelen in de 

Trits heeft gevraagd of de kinderen in hun schoolshirt willen komen, dus die geven we op de donderdag ervoor mee 

aan de kinderen van de groepen 5 t/m 8. 

 

 

Dit jaar vindt de Avondvierdaagse plaats van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni. 

Dat lijkt nog een eind weg, maar dat is twee weken na de meivakantie. Dit betekent dus dat de aanmelding hiervoor 

al voor de meivakantie georganiseerd moet worden. De ouderraad is daarom al druk 

bezig met de voorbereidingen en zal op dinsdag 28 en woensdag 29 april a.s. 

van 8.10 tot 8.30 uur het schoolplein aanwezig zijn om de inschrijving te verzorgen. 

De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 mogen zich inschrijven voor de 5 km en de 

kinderen van groep 6, 7 en 8 doen dit voor de 10 km. De ouderraad noteert meteen 

welke medaille er op 5 juni moet klaarliggen voor de leerling. Bij de inschrijving 

wordt 5 euro betaald. Via de mail inventariseren de klassenouders binnenkort welke 

ouders er met de klassen willen meelopen. 

 

 

 

Sinds de voorjaarsvakantie hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen verwelkomd: 

In 1/2-A: 

- Tom Toorman 

- Niene Geysendorpher 

- Ellemijn van der Woude 

In 1/2-B: 

- Niké van Gelder 

- Marten Lubach 

In 1/2-C: 

- Benjamin Kijk in de Vegte 

- Chris Tielen 

- Dee Louws 

- Julian Toonstra 

In groep 3B: 

- Noa de Vogel 

Allemaal van harte welkom! We wensen jullie allemaal een mooie tijd op de Amalia-Astroschool! 

 

Met vriendelijke groet  

en een heel fijn weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies  
Op woensdagmiddag 27 mei is het  

weer Roefelmiddag. Vanaf 20 april kun je je  

inschrijven op www.roefeldagbaarn.nl 

 

http://www.roefeldagbaarn.nl/

