
Trefwoord 

Kinderboekenweek! 

            
ma 3 oktober:   Middag: Poppentheater voor de 

kleuters 
wo 5 oktober:   Start Kinderboekenweek 
wo 5 oktober:   Hans en Monique Hagen in groep 3 en 4 
    (groep 3 en 4: 12.00 uur ophalen bij Den Boer) 
do 6 en vr 7 oktober:  Schoolfotograaf 
vr 7 oktober:   Verhalenverteller Marleen Bos in de groepen 5 
ma 10 oktober:   Verhalenverteller Marleen Bos in de groepen 1/2 
di 11 oktober:   Opa- en omamiddag in groep 1 t/m 4 
di 11 oktober: `  Verhalenverteller Marjon Leusink in groep 6 en 7 
do 13 oktober:   Finale voorleeswedstrijd bovenbouw  
ma 17 t/m vr 21 oktober: Herfstvakantie  
ma 24 t/m vr 28 oktober: Verkeersweek 
di 25 oktober:   ANWB Streetwise op school 
wo 26 oktober:   Fietscontrole groep 5 t/m 8    
do 27 oktober:   Doemiddag 

 
  
 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Stoelendans 
Inhoud: Een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en jaloezie. 
Over je plek afstaan en elkaar de ruimte gunnen. 
Bijbelverhaal groepen 1 t/m 4: Hagar wil de belangrijke plek (Genesis 16, 1-4); Toch een 
kind voor Sara (Genesis 18 en 19). 
Bijbelverhaal groepen 5 en 6: Nummer een en nummer twee ( Genesis 16:1-4); Wie van 
de twee? (Genesis 16, 5-15 en 18, 1-15). 
Bijbelverhaal groepen 7 en 8:Hagar wordt zwanger (Genesis 1, 1-4); Ismaël wordt geboren 
(Genesis 16,5-15 en 18, 1-15). 

 
 
Op woensdag 5 oktober start de jaarlijkse 

Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is "Voor altijd jong", waarbij opa's en oma's 
centraal staan. 
We hebben een geweldig programma voor de kinderen in petto. Zo komen er in de 
onderbouw opa's en oma's in de groepen van hun kleinkinderen voorlezen en komen er 
professionele verhalenvertellers in de bovenbouw.  
Maar ook poppentheater "Popcontact" komt met de onderbouwvoorstelling "Opa klok neemt 
de tijd" bij ons langs. Tijdens de opening op 5 oktober krijgen wij bezoek van 
kinderboekenschrijvers Hans en Monique Hagen! De groepen 3 en 4 hebben de eer om dit 
echtpaar te mogen ontvangen. Ter afsluiting van dit bezoek gaan deze twee groepen met Hans en Monique Hagen 
naar Boekhandel Den Boer waar de kinderen om 12.00 uur opgehaald mogen worden. Hans en Monique Hagen zijn 
dan nog in de boekwinkel aanwezig om boeken te signeren. Dit is een mooie kans (niet alleen voor de kinderen van 
groep 3 en 4, maar ook voor alle andere kinderen) om een gesigneerd boek van deze schrijvers in handen te 
krijgen.  
Kortom: een bijzonder programma, waar wij nu al naar uitkijken! 
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website school: 
www.amalia-astro.nl 

Afgelopen zondag geboren: MAURA! 
Zij is het prachtige zusje van Seth (groep 8B) en 
Vigo (groep 6) Visser en de dochter van Lonneke 
en Paul Visser! 
We wensen jullie heel veel geluk en gezondheid 
met haar!  



Geslaagde Buitendag! 

Bijlagen 

Ouderportaal 

Schoolfotograaf op 6 en 7 oktober! 

 
  Wat hebben we vrijdag genoten in het bos!      

     

            
    Volgende week donderdag en ook op vrijdagochtend is de schoolfotograaf bij ons op school. 

Vorig jaar waren we minder enthousiast over de kwaliteit van het bedrijf Sgoolfotografie.nl. Daarom is in overleg 
met de ouderraad besloten om, gezien de goede ervaringen op andere scholen, ditmaal te kiezen voor het bedrijf 
Foto-View. 
Op donderdag worden de groeps- en portretfoto’s van de groepen 1 t/m 5 gemaakt.  
Op dezelfde dag wordt er ook tijd vrij gemaakt 
voor alle broers/zusjesfoto’s. Deze foto’s zijn 
alleen bedoeld voor de huidige leerlingen van de 
school. 
Op de vrijdagochtend worden de groeps- en 
portretfoto’s van de groepen 6 t/m 8 gemaakt. 
Er zijn misschien ouders die bij de keuze van de 
kleding willen weten voor welke achtergrondkleur 
is gekozen. Namens Foto-View geef ik daarom alvast door dat gekozen is voor een witte achtergrond.  

 
  Het gebeurt nog regelmatig dat ouders veranderingen van mailadressen, telefoonnummers e.d. aan de school doorgeven. Men heeft er dan even geen erg in dat u tegenwoordig zelf alle mutaties in uw eigen ouderportaal kan doorgeven.    

Als extra bijlagen vindt u ditmaal flyers van High 5 en van de Speeldoos 
 

 Met vriendelijke groet  en alvast een heel fijn weekend toegewenst, Jacques van der Vlies 


