
Trefwoord 

Geslaagde studiedag  

Nieuw speelhuisje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

wo 6 april:   Groepen 1/2 A en 1/2-B Willie Wurm bij de Groene Inval 

do 7 april:   Groepen 1/2-C Willie Wurm bij de Groene Inval 

do 7 april:   Groepen 7 Verkeersexamen theorie 

do 7 april:   Groepen 3 t/m 8 Doemiddag 

ma 11 april:   20.00: Ouderraad 

di 12 april:   19.30: Ouderavond over dyslectie in de Nieuwe Baarnse School 

do 14 april:   Groepen 3 t/m 8 Doemiddag 

di 19 t/m do 21 april:  Eindtoets groep 8 

do 21 april:   Groepen 3 t/m 8 Doemiddag 

vr 22 april:    Koningsspelen 

ma 25 april t/m vr 6 mei: Meivakantie 

 

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Zelfstandig. 

Inhoud: Zonder leider verdergaan; zelfstandig en zelfbewust in 

nieuwe situaties handelen vanuit een inspiratie. 

Groepen 1 t/m 4:  

Zonder leraar (Handelingen 1, 1-14); Vol vertrouwen verder (Handelingen 2, 1-41).  

Groepen 5 en 6: 

Nu is het jullie beurt (Handelingen. 1, 1-14); Het begint! (Handelingen 2, 1-41). 

Groepen 7 en 8:  

Jezus gaat weg (Handelingen 1, 1-14); Pinksteren: Jezus’ opvolger worden (Handelingen 2, 1-41). 

 

 

Vorige week schreef ik over de hoge verwachtingen van deze dag. Gelukkig zijn 

ze uitgekomen. Dat geldt voor zowel het ochtendprogramma (over manieren 

om een zo effectief mogelijke lestijd te creëren) als het culturele programma in de middaguren.  

Hopelijk kon de extra vrije dag, zo direct na het paasweekend, ook op een leuke manier door uw kind(eren) benut 

worden.  

 

 

Het speelhuis op het kleuterplein is toe aan 

vervanging. We hebben al een nieuw speelhuis op het oog. Volgende week hopen 

we in de nieuwsbrief een afbeelding daarvan te laten zien. De kosten daarvan, 

inclusief het plaatsen en een veilige ondergrond, kunnen niet alleen bekostigd 

worden uit de rijksvergoeding. We zijn blij dat we kunnen rekenen op een 

bijdrage uit het schoolfonds en uit de geldpot van het overblijven. Maar dan nog 

krijgen we daarmee niet alle kosten bij elkaar. 

Daarom is het idee ontstaan om een sponsorloop te organiseren. Op vrijdag 

22 april a.s. worden de jaarlijkse koningsspelen gehouden. Deze spelen beginnen 

we altijd met een warming up met de hele school. Ditmaal zal deze warming up 

o.a. bestaan uit een sponsorloop voor het speelhuis. Het exacte programma van 

deze dag volgt in een later stadium, maar nu alvast willen we alle kinderen de kans 

geven om sponsors te vinden voor hun loop. De groepen 1, 2 en 3 lopen rondjes 

rond de school en de andere groepen lopen vanuit de Parkstraat linksaf de 

Laanstraat in en gaan dan weer linksaf bij de Spoorstraat. 

Begin volgende week krijgen alle kinderen het sponsorformulier! 
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Speciale ouderavonden 

Afscheidswoorden van juf Evarien  

 

Ik ga op reis en neem mee….. 

 
Mijn vriendje Hennie 

Mijn moeder 

Onze families 

Onze vrienden 

De kinderen van de Amalia-Astroschool en de Plusklas en Plusgroep 

Hun ouders 

De leerkrachten 

En…. 

Een mooie herinnering aan een geweldig afscheid! 

Zoveel lieve brieven, kaartjes, tekeningen en attenties. 

Hartverwarmend! 

Daar wil ik jullie graag hartelijk voor bedanken. 

 

 
 

Volgende week gaan we dan echt op pad.             

Met Evarien Airlines vliegen we naar Barcelona.        

We gaan enkele maanden fietsen door Spanje en Portugal. 

En er zijn heel veel kinderen die meefietsen.   

 

Als jullie ons op reis willen volgen kan dat op de site www.evarienenhennie.waarbenjij.nu 

 

Na de zomer kom ik vast wel weer een kijkje nemen op school. 

Ook al werk ik er niet meer, de Amalia-Astro en de kinderen zullen altijd een plekje in mijn hart behouden. 

 

Groetjes, “juf”  Evarien. 

 
 

 

Ik begreep dat de ouderavond van het samenwerkingsverband op 20 april 

inmiddels is volgeboekt. U kunt wel uw gegevens achterlaten, zodat men weet hoeveel belangstellenden nu achter het 

net hebben gevist. Ik neem aan dat ze wellicht een tweede avond gaan plannen. 

 

Voor de andere speciale ouderavond, op dinsdag 12 april a.s., over dyslectie, kunt u 

zich nog wel gewoon aanmelden. Zoals ik vorige week aangaf is deze avond bedoeld 

voor alle ouders van kinderen op de Baarnse basisscholen en wordt deze 

georganiseerd door Passend Onderwijs Baarn.  Het wordt gehouden op de Nieuwe 

Baarnse School aan de Vondellaan. U kunt zich aanmelden via de eigen school, dus via 

een mail naar info@amalia-astro.nl. Doet u dit uiterlijk dinsdag 5 april a.s. 

 

Met vriendelijke groet en  

alvast een heel mooi weekend toegewenst,    

Jacques van der Vlies  

Bijlagen: 

- een uitnodiging voor een bijeenkomst in de Pop-up winkel 

(Laanstraat 24) over ‘Ouderschap in deze tijd’ op 15 april a.s. 

- informatie over een benefietavond ‘Talent tegen Kanker’ in 

Theater de Speeldoos op 17 april a.s. 

 

Voor één van de Doemiddag-activiteiten 

zoeken we oude, niet meer werkende 

apparaten. Denk aan printers, strijkijzers enz. 

Bij de hoofdingang staat vanaf morgen een 

verzamelbak. Alvast bedankt! 

 

http://www.evarienenhennie.waarbenjij.nu/
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