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di 19 en wo 20 januari:  Adviesgesprekken groep 8 

wo 27 januari:   Studiedag » alle kinderen zijn vrij 

do 28 januari:   Doemiddag 

do 4 februari:   Doemiddag 

ma 8 februari:   Rapport 

di 9 februari:   Kleuters ’s middags vrij  

do 11 februari:   Doemiddag 

di 16 en wo 17 februari:  Oudergesprekken 

ma 22 t/m vr 26 februari: Voorjaarsvakantie 

 

Volgende week ronden we het thema Bij wie hoor je? af. 

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 en de tollenaar (Lucas 19, 1-10); Twaalf en nog meer (Lucas 6, 12-16). 

Groepen 5 en 6: 

Een feest met foute vrienden (Lucas 5, 27-32); Een speciale taak (Lucas 6, 12-16). 

Groepen 7 en 8:  

Levi (Lucas 5, 27-32); Een speciale taak (Lucas 6, 12-16). 

 

 

Over zo’n 6 weken verwacht juf Renske (groep 7B en 8) haar 

tweede kindje. Daarom gaat na deze week haar 

zwangerschapsverlof in. 

We wensen haar een goede tijd en een voorspoedige bevalling.  

Enige tijd geleden meldden we u al wie Renske tijdens haar verlof gaan vervangen: 

Annelieke Dik in groep 7B en Wina Veldkamp in groep 8. De dagverdeling in groep 8 

wijzigt enigszins, want Wina neemt op dinsdag en vrijdag de groep voor haar rekening 

en Jacobine Wijnhoven op maandag, woensdag en donderdag. Op dinsdag en woensdag 

blijft Wina gewoon de juf voor groep 4A. 

 
 
Ook in groep 7A is er vanaf volgende week sprake van een kleine 

wijziging. Juf Carla is als bovenbouwcoördinator iedere week een paar uurtjes ambulant. Tot 

nu toe werd zij daarom op vrijdagmiddag vervangen door Miriam van Leeuwen. Vanaf 

volgende week verschuift dit naar de donderdagmiddag en wordt Carla voortaan vervangen 

door Rob Blijenberg. 

 
 
 

We herinneren u aan de betalingen zoals ze in de 

schoolflyer op een rijtje staan. Zo begreep ik van de penningmeester van de ouderraad 

dat nog niet alle ouders de schoolfondsbetaling voor dit schooljaar in orde hebben 

gemaakt. Zoals in de flyer staat aangegeven, verwachten we van u voor ieder kind een 

bedrag van 50 euro (meer mag!) op rekening NL67 SNSB 0931 7201 33, tnv Schoolfonds Amalia-Astroschool Baarn. 
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Voorbereiden op de maand februari 

Schaatsen in de Pekingtuin 

Tableaus kerstviering 

3D printen in de Plusklas 

  
 

 
Het schaatsen bij Winter Village in de Pekingtuin was een groot succes. Op onze 

Facebookpagina vindt u heel veel foto’s:  

   https://www.facebook.com/amaliaastroschool/?fref=ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
We bereiden u graag voor op komende maand. 

Vanaf maandag 8 februari staat namelijk het eerste rapport van dit jaar online. Op dezelfde wijze als afgelopen jaren 

kunt u het dan weer inzien via uw ouderportaal. Zoals u weet printen we vanaf dit schooljaar het rapport niet meer 

voor u uit. Voor de meeste ouders zal dit geen probleem zijn. Ik krijg echter ook af 

en toe nog vragen van ouders over hoe het zit met het ouderportaal. Soms kunnen 

ouders het wachtwoord even niet meer vinden. In dat geval stuurt u een mailtje naar 

het info-adres en is het voor ons geen moeite om u van nieuwe inloggegevens te 

voorzien.  

In dezelfde periode krijgt u via een link de mogelijkheid om in te tekenen voor de 

oudergesprekken waarvoor u n.a.v. het rapport wordt uitgenodigd. Deze gesprekken 

worden gehouden op dinsdag 16 en woensdag 17 februari. Let op: In de 

jaarflyer staan verkeerde data (namelijk 17 en 18 februari). Met de ouders van groep 8 vinden komende week de 

adviesgesprekken plaats, dus voor hen zal dit in de meeste gevallen een overbodige optie zijn. 

 

 

 

 

Afgelopen dinsdag kwam de Plusklas van onze stichting eenmalig bijeen in 

ons computerlokaal. Van juf Evarien (leerkracht van deze klas) kreeg ik het 

volgende verslag van deze ochtend: 

Afgelopen dinsdag maakten de kinderen van de Plusklas kennis met de 

mogelijkheden van de 3D printer. 

Eerst gingen we aan de slag met het ontwerpen van een 3D object. Hiervoor 

maakten ze gebruik van het programma Tinkercad. Daarna kregen ze 

instructie over de 3D printer door een enthousiaste ouder, die deze voor ons geregeld had. Vervolgens zagen we 

hoe een aantal ontwerpen ook daadwerkelijk geprint werden. Zo maakten de kinderen kennis met het hele proces 

van ontwerp tot product. Uiteindelijk wordt voor ieder kind zijn eigen ontwerp 3D geprint. 

U kunt zich makkelijk voorstellen hoe enthousiast ze aan het werk zijn geweest. 

 

 

 

Tijdens de kerstviering werd het kerstverhaal verteld aan de hand van 

tableaus die op het grote scherm werden vertoond. Het was echter zo vol in de kerk dat meerdere ouders eigenlijk 

niets hebben gezien van deze foto’s. Daarom hebben we ze op de schoolwebsite geplaatst: 

http://www.amalia-astro.nl/groepen/ 

 

          
Met vriendelijke groet  

en alvast een heel prettig weekend toegewenst,    

Jacques van der Vlies  

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