
Trefwoord 

Kinderboekenweek: Leuke opening! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

t/m do 16 oktober:  Activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek 

ma 6 okt.:   Groepen 6: project Afval 

ma 6 okt.:    19.30 uur: Bijeenkomst pleinwachten 

wo 8 okt.:   Juffen- en meestersdag 

ma 13 okt.:    Groep 5: project Bosgeheimen 

do 16 okt.:   Groepen 6: theatervoorstelling in Nieuwegein 

ma 20 okt. t/m vr 24 okt.: Herfstvakantie 

    

 

 
 

Volgende week beginnen we met het thema Groot en klein. Inhoud: Over letterlijk groot 

en klein zijn. Over groot en klein in figuurlijke zin. Over de verrassende kracht van het 

kleine. 

Groepen 1 t/m 4:  

Een herdersjongen (1 Samuël 15 en 16); Kleine David speelt op de harp (1 Samuël 16).  

Groepen 5 en 6: 

God kiest weer een koning (1 Samuël 16, 1 – 13); Het kan raar lopen (1 Samuël 16, 14 – 23). 

Groepen 7 en 8:  

David wordt tot koning gezalfd (1 Samuël 16, 1 – 13); David speelt muziek bij Saul (1 Samuël 

16, 14 – 23). 

 

 

 

 

Gisteren hebben we een feestelijke start beleefd van de kinderboekenweek! 

In de gymzaal waren we met de hele school bij elkaar. We zongen en dansten op het nummer ‘Feest!’, we deden een 

hinkelspel met allerlei geluiden en iedere groep kreeg een boek. 
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Geslaagde schooluitjes 

Kinderboekenweek: Samen lezen is feest! 

Kinderboekenweek: Overige activiteiten 

Juffen- en meestersdag:  FEEST! 

Doemiddagen 

 

 

Bericht van de kinderboekenweekcommissie voor alle voorlees opa’s en oma’s: 

(dit moeten de papa’s en mama’s even doorgeven !!) 

Fijn dat u komt voorlezen in de groep van uw kleinkind! 

U mag zelf een boek meenemen, maar wij zorgen dat er  in de groepen ook boeken 

klaar liggen om uit te lezen. 

Tot maandag 6 oktober en/ of  donderdag 9 oktober! 

 

 

Naast de feestelijke opening, het voorlezen door opa’s en oma’s en de juffen- en 

meestersdag (zie onder) hebben we nog een aantal centrale activiteiten: 

- In de onderbouw staat een schatkist waar favoriete boeken worden verzameld. 

- In de bovenbouw staat een boekenboom. Ook daar worden favoriete boeken in 

opgehangen. 

- Op 16 oktober komt er een geheime voorlezer. 

- In de bovenbouw wordt een voorleeswedstrijd gehouden (finale op 16 oktober) 

 

 

 

We herinneren u nog even aan de juffen- en meestersdag op woensdag 8 oktober a.s. De 

kinderen mogen feestelijk verkleed naar school komen. We beginnen om 8.30 uur op het grote 

plein met een gezamenlijke start (dus ook met de kleuters!) waarbij we alle juffen en meesters 

gaan toezingen. Daarna wordt het feest voortgezet in de afzonderlijke groepen, maar de 

onderbouwgroepen doen die ochtend ook nog een vossenjacht waarbij de kinderen op zoek gaan naar bekende 

figuren uit boeken. 

Op deze ochtend zorgt de ouderraad voor iets lekkers in de pauze. 

 

 

De groepen 5/6/7 hebben zich uitstekend vermaakt tijdens hun schoolreis 

in Slagharen en datzelfde geldt ook voor groep 8 die deze week hun 

schoolkamp in Leusden mochten beleven. 

Op deze plek wil ik graag de ouders bedanken die hebben meegeholpen aan 

deze geslaagde uitjes. Zij zorgden voor de begeleiding van de 

schoolreisgroepjes. En bij groep 8 waren we blij met de fietsbegeleiding en 

het vervoer van de bagage. Heel erg bedankt! 

 

 

 

Vorige week schreef ik over ‘Scholen in Talenten’, het kunst-en-cultuurtraject dat wij van 

2013 tot 2016 bij Kunst Centraal volgen. Aanvankelijk zouden we hierdoor de doemiddagen 

(voor de groepen 3 t/m 8) dit jaar in een ander jasje steken. Het leerwerkteam dat zich 

hiermee bezighoudt heeft uiteindelijk samen met het schoolteam besloten om dit jaar toch 

nog op dezelfde wijze door te gaan. Dit betekent dat we nu de data kunnen doorgeven: 

Serie 1: donderdag 30 oktober, 13 november, 20 november (6 november slaan we over vanwege schaatsdag groep 5) 

Serie 2: donderdag 5 februari, 12 februari en 19 februari 

Serie 3: donderdag 16 april, 23 april en 30 april 

De 30e oktober is al over 4 weken, dus we roepen hierbij alle ouders op die het leuk vinden om bij deze eerste serie 

te helpen. Deze middagen zijn telkens van 13.30 tot 14.45 uur. U kunt zelf een idee voor een activiteit inbrengen en 

begeleiden (eventueel samen met een andere ouder), of u geeft zich op om bij één van de groepjes assistentie te 

verlenen.  

Informatie en aanmeldingen bij Anneke Sonnenberg (juf in groep 3A), a.sonnenberg@amalia-astro.nl. 

mailto:a.sonnenberg@amalia-astro.nl


Kleuterplein is tevens dierenplein 

Woensdag Fruitdag 

Schoenmaatjes 

Schoolfoto’s 

 

 

 

 

Vorige week schreven we in de nieuwsbrief nog over de troep op het kleuterplein dat 

soms wordt achtergelaten door hangjongeren. We constateerden echter inmiddels 

dat ook dieren graag rondhangen op dit plein.  

 

Zo ontdekte één van de ouders onder de dennenboom een dennenpijlstaart, een 

zeldzame soort rups. 

Meer info over deze kindvriendelijke rups: http://www.vlindernet.nl/vlindersoort.php?vlinderid=423&vq=pijlstaart 

 

Met een nog meer spectaculaire belevenis werden we vorige week vrijdag 

geconfronteerd: Buurtkat Ronnie zat in de dennenboom! De plaatselijke brandweer 

moest eraan te pas komen. En prompt haalden we weer de plaatselijke media. 

Lees maar na op: 

 

http://www.gooieneemlander.nl/regionaal/eemland/article27185591.ece 

 

http://www.baarnschecourant.nl/2761-katertje-ronnie-gered.html 

 

 

  
 

 

Voor de meeste ouders en kinderen is het een vanzelfsprekend fenomeen: Op woensdag 

neem je voor in de pauze fruit mee naar school. We kunnen ons voorstellen dat dit bij nog 

niet alle nieuwe leerlingen iets is waar automatisch aan wordt gedacht. Daarom vermeld ik 

het maar weer even op deze plek. 

Voor sommige kinderen is dit fruit nog niet voldoende om de trek te stillen. Daarom is het toegestaan om voor na 

het fruit nog iets extra’s mee te nemen. 

  

 

 

 

 

Ouders die al meerdere jaren een kind op de Amalia-Astro hebben, weten dat we om de 

twee jaar meedoen aan Edukans Schoenmaatjes. Na de herfstvakantie volgt hierover meer 

informatie, maar nu vermelden we alvast dat het de bedoeling is dat de kinderen een 

schoenendoos gaan vullen met spullen voor een kind in een arm land. 

Morgen (vrijdag 3 oktober) wordt alvast de landelijke aftrap gegeven voor deze actie:  
https://www.facebook.com/video.php?v=10153278621816494&fref=nf. 

 

 

 

 

 

Volgende week maandag (6 oktober) geven we via uw kind het 

codebriefje van de schoolfotograaf mee, want vanaf die dag 

kunt u de foto’s online bekijken en bestellen.  
 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel fijn weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 
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