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di 17 maart:  Groepen 6 Bijenles   

wo 18 maart:  Groep 7 Boomfeestdag  

do 19 maart:  W4 Kangoeroe wiskunde wedstrijd  

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 beginnen we met een nieuw thema: Opbloeien. 

Inhoud: Over afgedankt worden of erkenning krijgen. Over mensen die opfleuren of 

wegkwijnen. Over opleven, opbloeien en de wereld rijker maken.  

Groepen 1 t/m 4:  

Opstaan (Marcus 1, 29-34); De dove man (Marcus 7, 31-37). 

Groepen 5 en 6:  

‘Ik ben een verdorde plant’ (Johannes 5, 1-18); Matteüs wil niet meer (Matteüs 9, 9). 

Groepen 7 en 8: 

Verdorde mensen (Johannes 5, 1-18); Een man die koos voor geluk (Matteüs 9, 9). 

 

 

Net als vorig jaar doen we op donderdag 19 maart a.s. als 

school mee met de wereldwijde wiskunde wedstrijd W4 

Kangoeroe. Een deel van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 

8 zullen hieraan meedoen. 

Ook nu weer doen zo’n 55 landen mee. De wedstrijd bestaat uit vijf keuzevragen, die de leerlingen waarschijnlijk 

nooit eerder gezien hebben. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. De deelnemende landen 

spreken samen de opgaven af. In totaal deden in 2014 meer dan 6,5 miljoen leerlingen mee! In Nederland wordt de 

W4kangoeroewedstrijd georganiseerd door Stichting Wiskunde Kangoeroe van de Radboud Universiteit Nijmegen 

onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. 

De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst 

zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook 

zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ''Kangourou''. En daarna gingen steeds 

meer Europese landen meedoen. 

 

 

 

Vorige week meldden we u voor het eerst dat we sponsors zoeken om in mei de ANWB 

Streetwise te kunnen bekostigen. Het zou best kunnen zijn dat u nog vragen heeft voordat 

u bereid bent om een bijdrage over te maken. In dat geval nodig ik u uit om even contact 

met mij op te nemen. Maar goed, het leek mij niet verkeerd om dit sponsorverzoek 

nogmaals onder ieders aandacht te brengen, want we willen natuurlijk wel dat de kinderen 

kunnen gaan profiteren van dit unieke project. Nog eens het bankrekeningnummer: 

NL25 ABNA 0468 3868 23 (tnv Amalia-Astroschool) onder vermelding van ‘Bijdrage Streetwise’. 
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Wandelen voor Water 

Bijlagen 

Hoofdluis 

Moestuinen 

 

 

 

  

Iets anders dat we nog graag onder uw aandacht willen brengen is het hoofdluisprobleem. Zoals u weet controleren 

we na iedere vakantie of er sprake van is bij uw kind. Dat gebeurde dus ook vorige 

week na de voorjaarsvakantie. Ditmaal had ik u voor de vakantie niet geattendeerd 

hierop. Zou het hierdoor komen dat deze keer bij meer kinderen dan normaal 

hoofdluis is geconstateerd? In elk geval blijkt hieruit dat we u niet vaak genoeg kunnen 

wijzen op het belang dat u zelf zeer regelmatig de haren van uw kind(eren) controleert. 

Dus graag uw voortdurende aandacht hiervoor! 

 

 

 

 

Vorige week besteedden we al aandacht aan dit onderwerp in deze nieuwsbrief. De 

aanleiding was toen de minituintjes die we sinds kort in de klassen hebben. Sommige ouders 

waren erin geïnteresseerd en vroegen mij hoe wij hieraan kwamen. Door de actie bij Albert 

Heijn en een tv-programma is de moestuin dit jaar een hype geworden. Ik geef u hierbij de 

contactgegevens voor wat betreft onze minituintjes: Gijs Dijkman (0648447214), Email: Gijsdijkman@live.nl.  

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

 

 

 

Op vrijdag 20 maart a.s. is het weer Wereldwaterdag. Op die dag gaan weer 

heel veel kinderen hun best doen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen 

voor het zanddammen-project in Ethiopië.  

De zanddammen voorzien de lokale gemeenschap van schoon drinkwater en 

van water voor sanitair gebruik en voor het vee. Ze worden gebouwd door 

de lokale bevolking en onder toezicht van een erkende organisatie (SEPDA). 

Op de foto hiernaast ziet u één van de pompen die afgelopen jaar is 

gerealiseerd met de opbrengst van vorig jaar. 

Er is echter nog meer geld nodig en daarom wordt het wandelevenement 

Wandelen voor Water georganiseerd. Dit jaar wordt er niet alleen in Nederland gewandeld maar wordt er ook in 

Ethiopië zélf gewandeld! De Sandford school uit Addis Abeba loopt mee met 50 leerlingen. 

Kilometers lopen voor je drinkwater? In veel landen is dat heel normaal. Kinderen in ontwikkelingslanden moeten 

vaak ver lopen om water te halen. Naar schoolgaan is er dan niet meer bij. 

Op 20 maart gaan groep 7 en 8 dus wandelen voor water. Vanaf de Brink gaat 

de wandelroute van ongeveer 6 kilometer door het Baarnse Bos om 2 uur later 

weer aan te komen op de Brink. Wandelen voor water helpt! De leerlingen van 

groep 7 en 8, samen met vele andere Nederlandse kinderen, lopen 6 kilometer 

met 6 liter water op hun rug. Zo ervaren ze wat leeftijdsgenootjes in 

ontwikkelingslanden moeten doen om hun dorst te lessen.  

We hopen dat u wilt bijdragen aan dit mooie project. Op die vrijdagmiddag kunt u hen natuurlijk aanmoedigen, op De 

Brink of elders. 

Meer weten? http://www.wandelenvoorwater.nl 

 

 

 

 

Graag uw aandacht voor twee bijlagen, namelijk over tennis en dagkampen in de zomer. 

 

 

Met vriendelijke groet,   

en alvast een heel mooi weekend, 

Jacques van der Vlies 
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