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

ma 27 okt.:   20.00: Ouderraad 

wo 29 okt.:   Groep 7 GPS herfstwandeling 

do 30 okt.:   Studiemiddag leerkrachten gr. 1/2 » kleuters ’s middags vrij 

do 30 okt.:   Doemiddag 

wo 5 nov.:   Kinderpostzegels komen uit 

do 6 nov.:    Groep 5 Schaatsdag 

do 13 nov.:   Doemiddag 

ma 17 nov.:   20.00: Medezeggenschapsraad 

di 18 nov.:   Groepen 7 en 8 naar Singer Laren 

wo 19 nov.:   Studiedag » alle kinderen vrij 

do 20 nov.:   Doemiddag 

    

 

 
In de week na de vakantie gaan we beginnen met het thema Vrienden. Inhoud: Hoe je 

vrienden wordt, hoe je vrienden blijft en wat het betekent als vriendschap verandert.  

De verhalen in de eerste week na de vakantie: 

Groepen 1 t/m 4: 

Jij krijgt mijn mantel (1 Samuël 18, 19 en 20); David moet vluchten (1 Samuël 20).  

Groepen 5 en 6: 

Een nieuwe vriend (1 Samuël 18, 1–5); Jonatan kiest (1 Samuël 18, 6–19, 2). 

Groepen 7 en 8:  

Wat vriendschap is (1 Samuël 18, 1–5); Jaloezie (1 Samuël 18, 6– 19,2).  

 

Een bericht van de verkeerscommissie: 

 

Voor wie het nog niet wist, de Amalia-Astroschool beschikt over een heuse 

verkeerscommissie. De verkeerscommissie bestaat uit twee ouders, een leerkracht en 

de directeur.  

Naast activiteiten als het jaarlijkse verkeersplein; de jaarlijkse fietscontrole; op voeten 

en fietsen naar school; verkeers-examen; EHBO voor groep 8 e.d. buigt de 

verkeerscommissie zich ook over de veiligheid op en rond het schoolplein.  

 

Het is belangrijk dat onze kinderen veilig van en naar school kunnen lopen en fietsen, dat het schoolplein een veilige 

plek is om te kunnen spelen en waar kinderen de ruimte krijgen om hun fiets uit de fietskelder te kunnen halen. 

 

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat het in de ochtend en de middag bij het brengen en halen druk is rondom de 

school. Sommige ouders/verzorgers moeten een kind van zowel het ene plein als het andere halen, in de middag staan 

de taxi-bussen te wachten van de BSO, verkeer uit alle richtingen rijdt langs enz. 

 

Kortom het is onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk, zeker voor kinderen die nog niet groot genoeg zijn om over 

auto’s heen te kijken. We hebben daarom een aantal verzoeken op een rijtje gezet, zodat wij als ouders er alles aan 

doen om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen. U vindt deze verzoeken in een aparte bijlage, waarvoor 

we alle aandacht van u vragen. 

 

Groetjes van Marleen Rodenburg en Leonie Koppel 
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Studiemiddag leerkrachten groep 1/2 

Fietscontrole 

Schoenmaatjes 

Hoofdluiscontrole 

 

 

Begin november wordt groep 8 weer ingeschakeld bij de jaarlijkse controle van de fietsen van de 

kinderen in de groepen 5 t/m 8. We geven u nu alvast de tip om de fiets(en) van uw kind(eren) te 

controleren. Met het donkere jaargetijde voor de boeg zal vooral de verlichting in orde moeten 

zijn. Het zou leuk zijn wanneer uw kind in november een oké-sticker in ontvangst mag nemen. 

 

 

 

 

 

In de nieuwsbrief van 2 oktober noemden we het al: 

Eenmaal per twee jaar doen we als school mee aan de Actie Schoenmaatjes. De 

laatste keer was in 2012, dus dit najaar gaan we er weer mee aan de slag. Dat doen 

we na de herfstvakantie. Dan ontvangt u ook alle informatie hierover. We noemen 

het nu al, zodat er thuis alvast een schoenendoos apart gezet kan worden. 

 

 

 

 

 

In de onderbouw hebben we te maken met meer marge-uren dan in de 

bovenbouw. Dit geeft ons de gelegenheid om dit schooljaar een drietal extra 

studiemiddagen te plannen voor de groepen 1/2.  De eerste middag vindt plaats 

op de donderdag na de herfstvakantie, donderdagmiddag 30 oktober a.s. Het 

is de bedoeling dat u uw kind die dag om 12.00 uur ophaalt. 

 

 

 

 

  
 

Vlak na de herfstvakantie worden alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u 

het zelf thuis voor die tijd ook even checken? 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

en een heel mooie herfstvakantieweek gewenst, 

Jacques van der Vlies 

 

 
 

 


