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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  
do 2 april:  Paasviering 

vr 3 t/m ma 6 april: Paasweekend 

di 7 april:  Studiedag » alle kinderen vrij 

 

 
 

Volgende week besteden we nog één week aandacht aan 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:  

Een hand die het niet meer doet (Marcus 3, 1-6); Een blinde buiten de poort (Lucas 18, 35-

43).  

Groepen 5 en 6:  

De meedoe-maaltijd (Matteüs 15, 29-39) 

Groepen 7 en 8:  

Jezus nodigt uit (Matteüs 15, 29-39) 

 

 

 

 

Ieder jaar besteden we in mei gedurende een week  

extra aandacht aan ons verkeersonderwijs. Zo eens in de twee of drie jaar doen we in deze 

verkeersweek iets bijzonders. Dan huren we namelijk ANWB Streetwise in. Ook dit jaar 

is dat het geval, namelijk op dinsdag 26 mei a.s. Streetwise is een praktisch en 

aantrekkelijk verkeersprogramma dat aansprekend is voor alle leerlingen van de 

basisschool. Het bestaat uit vier modules passend bij de leeftijd en de ontwikkelfase van de 

kinderen. Er komen die dag meerdere professionele instructeurs naar school die vervolgens 

verkeerstrainingen op maat geven. Het programma bestaat die dag uit de volgende onderdelen: 

- Toet toet (groep 1 en 2) 

- Blik en klik (groep 3 en 4) 

- Hallo auto (groep 5 en 6)  
- Trapvaardig (groep 7 en 8) 

Het enige nadeel van Streetwise zijn de kosten hiervan, namelijk 1190 euro. Voorgaande keren konden we telkens 

rekenen op één of meer ouders die via hun bedrijf als sponsor wilden fungeren. Ook nu weer hopen we op dezelfde  

manier deze leuke en leerzame activiteit te kunnen bekostigen. Ik wil u daarom vragen of u in staat en bereid bent om 

d.m.v. sponsoring (via bedrijf of privé) een deel van de kosten van Streetwise voor uw rekening te nemen. In dat geval 

verzoek ik u om hierbij gebruik te maken van bankrekeningnummer NL25 ABNA 0468 3868 23 (tnv Amalia-

Astroschool) onder vermelding van ‘Bijdrage Streetwise’ Heeft u een vraag hierover, dan kunt u natuurlijk contact 

met mij opnemen. Alvast heel hartelijk dank daarvoor! 
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Honden  

Geboren 

Gastlessen 

Moestuintjes 

 

 

 

Het lijkt wel of het de laatste tijd vaker gebeurt dat (groot)ouders of anderen die om 14.45 

uur hun kind(eren) komen ophalen hun hond meenemen. Als gevolg hiervan treffen we 

regelmatig uitwerpselen op het schoolplein aan. Bovendien merken we dat sommige 

kinderen bang zijn voor honden. We willen u daarom verzoeken om uw hond thuis te laten 

of om het dier even een tijdelijk plekje buiten het schoolplein te geven. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 

 

 

Over twee weken gaan de groepen 7 en 8 weer Wandelen voor Water. Dit 

betekent dat zij op vrijdagmiddag 20 maart om 12.15 uur met hun juf op De 

Brink worden verwacht. Vanwege de ondersteuning van een project in Ethiopië 

is het de bedoeling dat zij net als de mensen aldaar een wandeling gaan maken 

met 6 liter water op hun rug. Morgenmiddag krijgen de kinderen een gastles aangeboden waarin zij alles te horen en 

te zien krijgen over het doel en organisatie van deze sponsorloop. Dus als uw kind morgenmiddag thuiskomt, kan 

hij/zij u de overige informatie geven. 

De kinderen die vorig jaar in groep 7 (en groep 6 van 6/7) zaten, hebben het vorig jaar al meegemaakt, dus die hopen 

dat het dit jaar op 21 maart beter weer is dan op 22 maart 2014. Met het thema ‘water’ werden we toen wel iets te 

nadrukkelijk geconfronteerd. 

 

Volgende week is het in Nederland de Week van het Geld. Op heel veel scholen in 

Nederland wordt hier aandacht aan besteed. Bij ons wordt op woensdag 11 maart een 

gastles gegeven door Ingrid Stap (moeder van 2 leerlingen op onze school). Zij werkt op 

een bank en kan de kinderen heel veel vertellen hoe je het beste kunt omgaan met geld.  

 

 

 

 

Een ander leuk project is het project dat in meerdere groepen plaatsvindt Twee studenten van de Hogeschool van 

Utrecht stelden ons de vraag of wij mee wilden doen met het project 

‘’The Mini Garden’’. Dit is een innovatief product gericht op kinderen. 

Het is een moestuin met o.a. aarde, zaadjes, satéstokjes, krijtjes (om 

op de zijkant te schrijven) en een folder met daarbij uitleg en 

beschrijvingen. Als u meer informatie wilt, kunt u het aan uw kind 

vragen, want de bakken staan namelijk al in elke klas. Zodra deze 

plantjes te groot worden, moeten ze overgepot worden in ‘’The Mini 

Garden’’. 

Facebook:https://www.facebook.com/Sbrmbright?fref=tst 

Dit project sluit natuurlijk ook heel mooi aan bij de trend van Albert 

Heijn.  

 
                                                                                                                     De overhandiging van één van de mini gardens 

 

 

In de voorjaarsvakantie (op dinsdag 24 februari) kreeg Jonathan Rijken (groep 1/2-C) een 

broertje met een heel mooie naam: Ithamar. Wij wensen de ouders, Jonathan en Elouise (2   

jaar) heel veel geluk, gezondheid en plezier met hem! 

 

 

 

Met vriendelijke groet,   

en alvast een heel prettig weekend, 

Jacques van der Vlies 

 

https://www.facebook.com/Sbrmbright?fref=tst

