
Trefwoord 

Nieuwjaar! 

Schaatsen in de Pekingtuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma 11 januari:    Groep 7 en 8 Speeldoos 

ma 11 januari:   20.00: Ouderraad 

di 12 januari:   Groepen 3 t/m 8 gaan schaatsen in de Pekingtuin 

wo 27 januari:   Studiedag » alle kinderen zijn vrij 

do 28 januari:   Eerste doemiddag van de tweede serie 

 

 
 

Volgende week gaan we verder met het thema: Bij wie hoor je? 

Inhoud: Deel uitmaken van een gezin, klas, groep, godsdienst, land. Buitensluiten en 

uitnodigen. De groep volgen en jezelf blijven.  

Groepen 1 t/m 4:  

Jezus laat zich dopen (Lucas 3, 1-23 en Matteüs 11, 5)  

Groepen 5 en 6: 

Een nieuw begin (Lucas 3, 1-22); We kennen hem nog (Lucas 4, 14-30). 

Groepen 7 en 8:  

Kopje onder (Lucas 3, 1-22); Oost, west, thuis niet zo best (Lucas 4, 14-30). 

 

 

 

Allereerst wens ik u natuurlijk ook via deze nieuwsbrief alle goeds 
toe voor 2016! We zijn op school van plan om er andermaal een 

goed jaar van te gaan maken en vertrouwen erop dat u het daar helemaal mee eens bent! 
We begonnen maandag met een nieuwjaarsontmoeting met de ouders op het plein. 
Helaas werkte het weer niet mee en moesten we het samenzijn na ongeveer 10 minuten 
vanwege de regen afbreken. Maar toch leuk dat u er was en onze dank aan de ouderraad 
voor de koffie enz. 

 

 
U hebt het vast al meegekregen: 

Ook dit jaar hebben we een Winter Village in Baarn. Ditmaal in de Pekingtuin. 

Opnieuw hebben de scholen de gelegenheid om op een ochtend te komen schaatsen. 

Wij hebben gekozen voor dinsdag 12 januari a.s. Net als vorig jaar doen de 

groepen 3 t/m 8 hieraan mee. 

Het tijdschema: 

08.30 uur: groepen 3 en 5 

09.30 uur: groepen 4A en 4B 

10.30 uur: groepen 7A en 7B 

11.30 uur: groepen 6 en 8 

De ouders van de groepen 3 en 5 worden verzocht om hun kind om 8.30 uur naar 

de schaatsbaan te brengen en vervolgens te assisteren bij het aantrekken van de 

schaatsen. Zeker bij groep 3 zal dit nog wel noodzakelijk zijn.  

De kinderen mogen hun eigen schaatsen meenemen, maar Noren en klapschaatsen zijn niet toegestaan. Voor alle 

kinderen zijn echter schaatsen beschikbaar bij de schaatsbaan. 

Denkt u eraan om uw kind handschoenen mee te geven! 
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KlasseKado 

Welkom 

Doemiddagen 

 
 
 

 
Sinds 1 oktober mochten we al weer veel vierjarige kleuters verwelkomen op 
school: 
In 1/2-A: Julia Cosijnse, Fenne Pijpers, Tessa Bos, Tim Reuser, Coco 
Schelfhorst en Nout Bakker 
In 1/2-B: Tessel den Otter, Frederique Mink, Mila Clappers, Liselore Noordijk, 
Callas van den Eshof en Sebastiaan Trentelman 
In 1/2-C: Sverre Idzenga en Joris Lecluse 
Van harte welkom en een heel fijne tijd op de Amalia-Astro gewenst! 
 
 

 

 

 

U hebt het vast gezien in de schoolflyer en bovenaan de nieuwsbrief: op donderdag 28 januari a.s. staat de eerste 

doemiddag van de tweede serie gepland. De andere twee data zijn donderdag 4 en 11 februari.  

De doemiddagen zijn bedoeld voor de groepen 3 t/m 8 en worden gehouden van 13.30 tot 14.45 uur. Ze kunnen 

alleen doorgaan wanneer we voldoende ouders hebben die willen meehelpen. Dat is tot nu toe 

altijd heel goed gelukt, dus we vertrouwen ook nu weer op uw medewerking. U kunt zelf een 

idee inbrengen voor een activiteit, of u geeft zich op om bij één van de groepjes assistentie te 

verlenen.  

Informatie en aanmeldingen bij Anneke Sonnenberg (juf in groep 4B): a.sonnenberg@amalia-

astro.nl 

 

 

 

 

Afgelopen maandag heeft burgemeester Mark Roëll de webshop van groep 

8 geopend. 
Samen met een vertegenwoordigster van Stichting Semmy heeft hij bij het 
digibord het lint doorgeknipt. Vanaf heden kan iedereen dus bestellen: 
 

http://klassekado.basisschoolwebwinkel.nl/nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
 

         Met vriendelijke groet 

         en alvast een heel prettig weekend       

         toegewenst, 
          Jacques van der Vlies  
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