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ma 28 november:  Groepen 1 t/m 4 op bezoek bij de slaapkamer van Sint 

ma 5 december:  Sintfeest 

vr 16 december:  Groepen 4, 5 en 6 naar Studio Snugger 

wo 21 december:  18.00 uur: Kerstviering in school 

vr 23 december:  12.00 uur: Begin kerstvakantie voor alle groepen 

ma 9 januari:   Eerste schooldag van 2017 

 

 
Volgende week sluiten we het thema Verbinden af. 

Inhoud: Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en over 

broederschap, over tegenpolen en bruggenbouwers. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Weer bijeen (Genesis 43 t/m 47).  

Groepen 5 en 6: Een lastig probleem (Genesis 45 en 46). 

Groepen 7 en 8: Twee volken in één land (Genesis 45 en 46). 

 

 

 

Vanmiddag heeft de ouderraad de dozen 

weggebracht in Amersfoort. We telden er bij elkaar 163! 

Dat is iets minder dan de vorige keer, maar we hoorden van verschillende 

ouders met meer kinderen op school dat ze ditmaal hebben gekozen voor één 

doos namens het gezin. Ik kan me dat vanwege de kosten heel goed 

voorstellen. In elk geval gaan we nu weer 163 kinderen in Ghana, Irak, Moldavië 

en Albanië blij maken! We willen jullie daarom nu alvast namens hen heel 

hartelijk bedanken!   

 

 

 

 

Henk van der Horst maakte mij erop attent dat Team Pascal nog steeds bestaat! Zij blijven 

hun best doen om geld bijeen te brengen voor de Stichting ALS Stichting! Zo hebben ze op 18 december weer een 

dag gepland voor fotoshoots. Op hun website leest u meer informatie: www.teampascal.nl. 

 

Het schijnt niet altijd mee te vallen om een geschikte oppas voor uw kinderen te vinden. Eén van 

de ouders van onze school is daarom een organisatie begonnen om dit probleem op te lossen. Zijn flyer vindt u als 

bijlage. 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel mooi weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 

Data 

29 september 2016 

nr. 7 

website school: 

www.amalia-astro.nl 

 

 
website school: 

www.amalia-astro.nl 

      24 november 2016 

               nr. 14 

Soms laten we in de nieuwsbrief iets terugkomen uit de afgelopen serie doemiddagen. Deze week 

een filmpje dat een groepje kinderen bij Margriet van Wijk heeft gemaakt: 

https://drive.google.com/file/d/0Bz9I5MkIq5THcF9mdU85VnRmY0U/view?ts=582c04d4 

 

http://www.teampascal.nl/
https://drive.google.com/file/d/0Bz9I5MkIq5THcF9mdU85VnRmY0U/view?ts=582c04d4

