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vr 20 februari:  Podiumpresentaties 

ma 23 t/m vr 27 febr.: Voorjaarsvakantie 

ma 9 maart:  20.00: Ouderraad 

di 10 maart:  Groep 8 Waterzuivering  
do 12 maart:  Groep 7 Waterzuivering  
di 17 maart:  Groepen 6 Bijenles  
wo 18 maart:  Groep 7 Boomfeestdag 

vr 20 maart:  Groepen 7 en 8: Wandelen voor Water 

 

 
 

 

In de week na de voorjaarsvakantie gaan we verder met het thema: Meedoen. 

Inhoud: Over wel of niet mee kunnen of mogen doen. Over jezelf en anderen de kans 

geven om mee te kunnen doen. De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Waarom eet u met Levi? (Lucas 5, 27-32); Tussen de rotsen (Lucas 8, 26-39). 

Groepen 5 en 6:  

Een moeder leert Jezus medelijden (Matteüs 15, 21-28); Tien melaatse mannen (Lucas 

17, 11-19). 

Groepen 7 en 8:  

Niet Ons Soort Mensen (Matteüs 15, 21-28); De dankbare Samaritaan (Lucas 17, 11-

19).  

 

 

Aan het begin van het schooljaar ontvingen alle gezinnen de jaarlijkse flyer met de belangrijkste gegevens 

over dit jaar (groepsindeling, betalingen, schooltijden, vakantiedata, jaarkalender enz.). Deze flyer is 

destijds ontstaan nadat we hadden besloten om geen papieren versie van de schoolgids meer te laten drukken.  

Wanneer u de flyer kwijt bent, kunt u van het folderrek bij de hoofdingang een nieuw exemplaar meenemen. Dit geldt 

ook voor ouders van nieuwe kleuters die de flyer wellicht ook gemist hebben.   

 

 

 

Deze laatste dagen voor de voorjaarsvakantie zitten vooral voor de kinderen in de groepen 3 

t/m 8 vol met leuke activiteiten. Vanochtend hebben ze lekker geschaatst, vanmiddag genoten 

ze van de doemiddag en morgen gaan we met de hele school naar de gymzaal voor de 

podiumpresentaties. Wat een bofferds! 

 

 

En na morgen maken we even een pas op de plaats. 

Of u nu thuis blijft, in Nederland op vakantie gaat of 

op wintersport, we wensen u met uw gezin een heerlijke week toe! 

 

Met vriendelijke groet,   

Jacques van der Vlies 

 

P.S. Hieronder vindt u nog een ingezonden bericht. 

Data 

 

 

19 februari 2015 

nr. 23 
website school: 

www.amalia-astro.nl website school: 

www.amalia-astro.nl 



 

Fitline Baarn fietst voor het Ronald McDonald Kinderfonds 
 

Pieter van de Graaf, vader van Marijn (groep 6), Linde (groep 4), Bastiaan (groep 1) en voorzitter van onze GMR 

geeft les bij Fitline. Op vrijdagavond 13 maart a.s. organiseren de instructeurs van Fitline een 

spinningmarathon voor het goede doel. Met deze marathon wordt geld ingezameld voor het Ronald McDonald 

Kinderfonds.  

 

Het Ronald McDonald Kinderfonds biedt vijftien logeerhuizen bij verschillende ziekenhuizen in Nederland, waar 

ouders, broertjes en zusjes kunnen verblijven. Hiernaast heeft het Kinderfonds ook negen huiskamers in ziekenhuizen 

gerealiseerd, waar deze kinderen samen met hun familie even kunnen vergeten dat ze ziek zijn. 

 

Er is nog een aantal fiets-uren beschikbaar. De spinningmarathon duurt in totaal vijf uur, van 18.00 tot 23.00 uur. 

Deelnemers schrijven zich per uur in. De kosten om deel te nemen bedragen € 10,- per uur. Wilt u dit goede doel 

ondersteunen, door gezond en gezellig bezig te zijn, dan kunt u zich aanmelden via 

spinningmarathonfitline@gmail.com. Ook voor meer informatie kunt u hier terecht. 
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