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ma 15 september:  20.00 uur: Ouderraad 

di 16 en wo 17 september:       Schoolfotograaf 

do 18 september:  Schoolreis groepen 3 en 4 

di 23 september:  20.00 uur: Medezeggenschapsraad 

wo 24 september:  Kinderpostzegelactie  
do 25 september:  Studiedag » alle kinderen vrij 

vr 26 september:  Schoolreis groepen 5, 6 en 7 

ma 29 sept. t/m wo 1 okt.: Schoolkamp groep 8 

 

 

 
 

Volgende week gaan we verder met het thema Discipline. Inhoud: Over doen wat je moet 

doen, ook al heb je er geen zin in. Over zelfbeheersing die sterk maakt.  

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Samuël is gehoorzaam (1 Samuël 3); Samuël wordt profeet (1 Samuël 3).  

Groepen 5 en 6: 

Wat moet, dat moet (1 Samuël 3); Slecht nieuws voor Samuël (1 Samuël 8). 

Groepen 7 en 8:  

Een stem in de nacht (1 Samuël 3); In de fout (1 Samuël 8). 

 

 

 

Volgende week dinsdag en woensdag komt de schoolfotograaf 

op bezoek. Ze zal ook ditmaal zowel groeps- als portretfoto’s maken en ook de broertjes en 

zusjes gaan weer gezamenlijk op de foto. Natuurlijk bent u ook ditmaal niet verplicht om de foto’s 

af te nemen. 

We hebben een globaal rooster voor deze twee dagen, maar het kan nodig zijn om hier van af te wijken. Het kan dus 

zijn dat uw kind op beide dagen op de foto gaat. Als bijlage vindt u een apart informatieblad van de fotograaf. 

 

 
In overleg met alle schooldirecteuren in Baarn heeft de 

leerplichtambtenaar nieuwe formulieren ontwikkeld die voldoen aan de 

wettelijke normen. U vindt ze op onze website. 

Indien u voor uw kind verlof wilt aanvragen dient u in alle gevallen één van deze 

formulieren te gebruiken. Let op: Er zijn twee soorten formulieren: 

- Het kan gaan om ‘gewichtige omstandigheden’, b.v. een huwelijk, een 

huwelijksjubileum (12½, 25, 40 jaar enz.), een begrafenis enz. 

- Het kan gaan om ‘vakantieverlof’. T.b.v. een werkgeversverklaring is een extra 

formulier toegevoegd. 

Bij deze formulieren vindt u ook een toelichting. Hierin leest u b.v. dat de Leerplichtwet 

duidelijk stelt dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. De hierbij geldende voorwaarden zullen daarom nog 

steeds strikt gehanteerd moeten worden. 
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11 september 2014 

nr. 3 
website school: 

www.amalia-astro.nl website school: 

www.amalia-astro.nl 

Een verzoek: Wilt u bij het brengen en halen van uw kind uw 

fiets aan de overkant van de Parkstraat (langs de heg) 

parkeren en niet aan de kant van het pleinhek! Bedankt alvast. 



Betalingen 

Fietsenkelder 

Startgesprekken 

Schoonmaak toiletten 

Schoolreisjes 

Extra kleding kleuters 

Naar binnenbrengen groepen 3 
 

Op deze plek willen wij de ouders van 

de groepen 3 vragen om vanaf maandag 

22 september de kinderen alleen met de juf naar binnen te laten gaan. We rekenen op uw 

medewerking. 

 

We hebben als leerkrachten deze gesprekken als zeer zinvol 

ervaren. Hopelijk kijkt u er op dezelfde wijze op terug en 

heeft u ook het gevoel dat hiermee de ouderbetrokkenheid wordt vergroot. In de wandelgangen 

hoorde ik al veel positieve reacties van ouders. 

 

 

 

Gisteren hebben de kinderen in de groepen 3 t/m 7 een brief 

meegekregen over hun schoolreis. De groepen 3 en 4 gaan volgende week donderdag al! In 

de brief over de schoolreis van groep 5/6/7 op vrijdag 26 september stond een foutje. De 

schoolshirts zouden op donderdag 25 september worden meegegeven. Dat kan echter niet, 

want op die dag hebben de kinderen geen school vanwege de studiedag. De shirts krijgen de 

kinderen dus al mee op woensdag 24 september. 

 

In de flyer hebt u al kunnen lezen over welke schoolbetalingen we het hebben.   

Vele ouders maakten al bedragen over. Dat is heel fijn, want diverse activiteiten (schoolreis 

en schoolkamp) zijn deze maand al aan de orde. En het startpakket in groep 3 is voor een groot deel al in gebruik.  

We willen daarom aan de andere ouders ook vragen om de diverse betalingen in orde te maken.   

In nieuwsbrief-1 bood ik mijn excuses aan dat we verzuimd hebben om in de flyer de IBAN nummers op te nemen. 

Daarom zet ik ze op deze plek nog even op een rij: 

 

Schoolfonds:        NL67 SNSB  093 172 0133 

Continurooster/Overblijven:     NL70 ABNA 043 946 7888 

School (schoolreis, schoolkamp, startpakket, kleuterdag): NL25 ABNA 046 838 6823 

 

Let u er wel op dat u bij de verschillende betalingen de juiste rekeningnummers gebruikt? 

 

 

Over enige tijd krijgt de muur achter de gymzaal een definitieve, nieuwe 

constructie. De tijdelijke situatie zorgt ervoor dat het voor de kinderen 

iets lastiger is om hun fiets in de fietsenkelder te plaatsen. De ouders van kinderen in groep 3 (en 4?) 

mogen best even meelopen om hun kind daarbij te helpen. 

 

 

Bij de laatste schoolenquêtes werd iedere keer één punt 

door u als meest negatief beoordeeld: de schoonmaak van de toiletten. Daarmee beoordeelde 

u niet het schoonmaakbedrijf, maar de wijze waarop de kinderen het toilet na hun bezoek 

achterlaten. Om die reden hebben we ingesteld dat de toiletten aan het eind van iedere 

ochtend een  extra schoonmaakbeurt krijgen. We zijn heel blij dat 3 ouders dit bij toerbeurt 

doen. 

Het kan echter geen kwaad dat alle jongens nog eens te horen krijgen dat zij ook bij het doen 

van een ‘kleine boodschap’ op de toiletbril gaan zitten. Wilt u daar als ouders uw bijdrage aan 

leveren? Daarmee helpt u op uw beurt de schoonmaakouders en het schoonmaakbedrijf.  

 

De kleutergroepen hebben (vanwege de bekende ‘ongelukjes’) behoefte aan 

jongens onderbroekjes en evt. een aantal joggingbroeken voor jongens/meisjes 

(makkelijk aan te doen en past sneller). Wanneer ouders iets hebben, mogen ze het bij één van de kleuterjuffen 

afgeven. 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een prettig weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 

Een vraag: Voor de zomervakantie heeft één van de ouders de 

verfschorten van groep 1/2-C mee naar huis genomen om te wassen. 

Deze zijn na de vakantie nog niet teruggebracht. De leerkrachten 

weten niet meer welke ouder dit is geweest. Het kan zijn dat het 

kind van deze ouder inmiddels in groep 3A of 3B zit. 


