
Trefwoord 

Leuk bericht! 

Schoenmaatjes 

Voorstelling ‘Sprakeloos’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ma 3 nov.:   Groep 7 GPS herfstwandeling  

wo 5 nov.:   Kinderpostzegels komen uit 

do 6 nov.:    Groep 5 Schaatsdag 

wo 12 nov.:   Groepen 5 t/m 8: Fietscontrole  

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 

    

 

 
Volgende week gaan we verder met het thema Vrienden. Inhoud: Hoe je vrienden wordt, hoe 

je vrienden blijft en wat het betekent als vriendschap verandert.  

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Het geheim van Jonatan (1 Samuël 23); Jij bent beter dan ik (1 Samuël 24).  

Groepen 5 en 6: De afspraak 1 Samuël 20, 1–17); Nieuwe maan (1 Samuël 20, 18–33).  

Groepen 7 en 8: Vriendschap op leven en dood (1 Samuël 20, 1–17); Afspraak (1 Samuël 20, 18–

33) 

 

Gelukkig is er deze week ook heuglijk nieuws te melden: Meester Eloy 

wordt vader! Hij en zijn vriendin Emily verwachten in mei een baby. 

Natuurlijk feliciteren we hen van harte met deze a.s. gezinsuitbreiding en hopen we voor hen dat 

de zwangerschap goed zal verlopen. 

 

 

We noemden het voor de herfstvakantie al een aantal 

keren: 

Dit jaar doen we weer mee aan de actie Schoenmaatjes. Ik begreep dat in meerdere 

gezinnen de schoenendoos thuis al klaar staat. Vandaag ontvangen de kinderen 

de folder met alle informatie. Lees deze a.u.b. heel goed door! 

Het is de bedoeling dat de kinderen uiterlijk maandag 17 

november de doos weer mee naar school nemen, want dan brengt 

de ouderraad de voorraad schoenendozen naar het inzamelpunt in 

Amersfoort. 

Vanaf maandag 10 november gaan we op twee plaatsen (bij de 

hoofdingang en in de hal bij groep 3B en 4) de dozen verzamelen, 

want het is natuurlijk wel leuk om de stapels te zien groeien. Dus 

vanaf 10 november kan uw kind de doos mee naar school nemen. 

 

 

 

De groepen 1 t/m 4 genoten gisteren in het speellokaal van de 

muziekvoorstelling ‘Sprakeloos’. Dit was een ingelaste voorstelling van muziekgroep ‘Toeters & Bellen’. Zij zochten 

namelijk een school voor een try-out. A.s. zondag is deze productie te zien in ‘De Observant’ in Amersfoort. 
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Ambrasoft thuisgebruik 

Bijlagen 

Motorische screening groepen 3 

Ouderportaal 

Kinderboekenweek 

 

We merken dat sommige ouders nog moeten 

wennen aan het ouderportaal. 

U hebt in juni een wachtwoord gekregen om te kunnen inloggen. Dit 

wachtwoord kon u ook aanpassen naar een wachtwoord dat u zelf kon 

kiezen. Wanneer u per ongeluk dit wachtwoord bent kwijtgeraakt, stuurt u 

mij een mailtje, want dan kan ik u via Parnassys een nieuw wachtwoord 

toesturen. 

In het ouderportaal controleert u uw eigen NAW-gegevens. Wijzigingen 

kunt u zelf via het ouderportaal doorgeven. 

Voorheen kregen ouders een namenlijst van de klas van uw kind. Dat doen we niet meer, omdat u via het 

ouderportaal alle gegevens van de klasgenoten van uw kind ter beschikking heeft. 

Zoals u weet, gaan we de komende tijd steeds meer modules van het portaal gebruiken. Zo kunt u b.v. over een 

poosje het digitale rapport van uw kind alleen via deze weg inzien. Het is dus zaak om nu al dit digitale kanaal te 

gebruiken. Daarom vragen we uw serieuze aandacht hiervoor. Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

De Kinderboekenweek eindigde vlak voor de herfstvakantie met de ontknoping 

van de Mysterielezer en de finale van de voorleeswedstrijd: 

Na vele mysterieuze aanwijzingen waren er heel veel kinderen op het spoor gebracht ‘wie is de mysterieuze 

voorlezer’?  

Getooid met grote natuurhoed en kruiwagen kwam Piet Korver van de Groene Inval binnen in het 

speellokaal. Het voorlezen kon beginnen. De ’natuur meester’ heeft een moderne versie van de 

Berliner Straatmuzikanten aan de kinderen voorgelezen.  

Daarna was het de beurt aan de 5 finalisten van de voorleeswedstrijd. 

Ademloos werd er geluisterd naar Maia (groep 5), Ewout (6A) Emma (6B), Josephine (7) en Noa (8). 

Voor de jury was het goed opletten en luisteren geblazen. Juf José Overtoom, Piet Korver en juf 

Janet waren vol lof voor alle 5 de voorlezers. Compliment voor alle finalisten. Voorleeskampioen van 

de Amalia-Astroschool is geworden: Josephine Vermeij uit groep 7.  Met deze ‘voorlees’middag 

werd de kinderboekenweek 2014 afgesloten.  

 

 

Sinds een aantal jaren wordt bij alle kinderen uit groep 3 van de 

Baarnse basisscholen een motorische test afgenomen. In deze 

test komt een aantal basisvaardigheden naar voren zoals: springen, zwaaien, duikelen, baloefeningen, klimmen en 

balanceren.  

Deze test geeft ons informatie of de kinderen deze basisvaardigheden, overeenkomstig hun leeftijd, voldoende 

beheersen. De test wordt op onze school afgenomen door Adrie Rossen, dus onze eigen vakleerkracht lichamelijke 

opvoeding. Over de uitslag van de test zult u worden geïnformeerd. Mocht de uitslag van de test hiervoor aanleiding 

geven, dan kan er vroegtijdig extra hulp worden aangeboden door middel van het verzorgen van een tiental 

trainingen. In deze trainingen wordt specifiek aandacht geschonken aan het 

vergroten van de basisvaardigheden. Hierover zal dan nader contact met u 

worden opgenomen. Deze motorische screening vindt plaats in opdracht van 

de gemeente Baarn in samenwerking met de directies van de basisscholen.  

Binnenkort krijgen de ouders hierover ook nog een officiële brief van de gemeente Baarn, maar Adrie wil morgen 

alvast beginnen met de screening. Daarom geven we u hierbij al de eerste informatie. 

 

 

Bent u al bekend met het programma AmbraSoft? 

Dit softwareprogramma wordt door veel scholen in de groepen 3 t/m 8 ingezet. Ook op de 

Amalia-Astro. Uw kind oefent hiermee spelenderwijs Rekenen en Taal. Meer informatie vindt 

u via: AmbraSoft thuis. Sinds dit seizoen wordt het gratis aangeboden voor thuisgebruik. U 

hoeft het dus niet te bestellen! Hoe het werkt? Tussen vrijdag en maandag ontvangt u een activeringscode via de mail. 

Soms wordt het als SPAM gezien en is het mailbericht in de SPAM-box te vinden. Volg de instructies op door een 

account aan te maken en uw kind kan aan de slag!  

Ondervindt u problemen of heeft u de activeringscode niet ontvangen? Dan graag een bericht naar ict@amalia-

astro.nl (Margriet van Wijk, OICT-coördinator)  

 

Graag uw aandacht voor een tweetal bijlagen: Nieuwe BSO in Baarn en Herfstfeest de Kleine Stad. 

 

Met vriendelijke groet en alvast een heel goed weekend gewenst, Jacques van der Vlies 

https://shop.ambrasoft.nl/shop/nua
mailto:ict@amalia-astro.nl
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