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vr 20 januari:   Laatste dag om de tevredenheidspeiling in te vullen  
ma 23 januari:   Groepen 1/2 Project ‘Druk druk druk’ 

ma 23 en di 24 januari:  Adviesgesprekken groep 8 

wo 25 januari:   Groepen 8 naar de NOT 

do 2 februari:   Eerste doemiddag groep 3 t/m 8 van de tweede serie 

do 2 februari:   Kleuters ’s middags vrij 

ma 6 februari:    Rapport 

di 7 februari:   Groepen 5 en 6: Voorstelling ‘Kymani’ (Speeldoos) 

di 7 februari:    Groepen 7 en 8: Project ‘Historische verhalen’ (Kamp Amersfoort) 

do 9 februari:   Doemiddag 

di 14 en wo 15 februari: Oudergesprekken groepen 1 t/m 7  
do 16 februari:   Doemiddag 

wo 22 februari:   Juffen- en meestersdag 

ma 27 februari t/m vr 3 maart: Voorjaarsvakantie 

 

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Waar ben je mee 
bezig? Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van 
wat mensen doen. 
Groepen 1 t/m 4:  

Marta maakt zich druk (Lucas 10, 38-42); Waar zijn jullie mee bezig? (Marcus 10, 13-16). 
Groepen 5 en 6:  

Een gastvrouw van niks (Lucas 10, 38-42) 
Groepen 7 en 8:  

Marta en Maria (Lucas 10, 38-42) 
 

 

 

 

Zoals u weet vieren we de verjaardag van alle juffen en meesters op één dag in het 

jaar. Dit jaar zal dit feest op woensdag 22 februari a.s. worden gevierd.  

We hebben gekozen voor het thema "DOE EENS RAAR MET JE HAAR". Een thema 

waar iedereen wel iets bij kan verzinnen. Een jury zal bepalen welk kind een prijs 

krijgt voor het raarste/gekste haar van de klas. De prijsuitreiking zal aan het eind 

van de ochtend bij de podiumpresentaties plaatsvinden. Elke leerkracht zorgt 

verder voor een eigen invulling in zijn/haar groep. 

 

Bij een verjaardagsfeest hoort natuurlijk taart of iets anders lekkers. De kinderen 

hoeven daarom geen eten en drinken mee naar school te nemen. Binnenkort 

ontvangen de kinderen een uitnodiging met meer informatie. 

 

Natuurlijk hebben we hulp nodig om dit feest te laten slagen!  Wij zijn op zoek naar creatieve ouders die o.a. 

'hairvisits' gaan doen bij de bovenbouw. Zij kunnen (waar dit nodig is) zorgen voor nog gekker haar! Ook zoeken we 

fotografen, mensen die het podium kunnen opbouwen en hand- en spandiensten willen verrichten. Wil je helpen, 

laat dit de klassenouder van je kind weten! 
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Letterfeest groep 3 

Tevredenheidspeiling 

Bijlage 

Schaatsen in de Pekinguin! 

Betaling schoolfonds 

Klassekado gaat weer live! 

 

 

 

Gisteren hielp ik u in een extra e-mail al herinneren aan deze vragenlijst. Het is echt 

belangrijk dat u hieraan meedoet. We nemen uw mening namelijk heel serieus. Dat 

geldt zowel voor de dingen waar u tevreden over bent als datgene wat volgens u 

verbetering behoeft. Tot en met morgen bent u in  de gelegenheid om dit te doen. 

 

 

 

 

Nog één keer geven we de indeling weer van het schaatsen morgen: 

08.30 uur: groepen 3 en 4  

09.20 uur: groepen 5A en 5B 

10.10 uur: groepen 6 en 7 

11.05 uur: groepen 8A en 8B 

Voor de overige informatie verwijs ik naar de vorige nieuwsbrief. 

 

 

 

 
Na weken van voorbereiding gaat www.klassekado.nl weer live. Dit is in 

Nederland nog steeds één van de weinige webshops gerund door leerlingen van 

een basisschool. De groepen 8 zijn nu ook uitgenodigd door de 

Basisschoolwebwinkel om volgende week woensdag naar de NOT (Nationale 

Onderwijs Tentoonstelling) te komen. Webwinkel Fonq gaat dan met de kinderen 

de officiële opening verrichten. Vanaf dat moment kan er weer besteld worden. 

Het goede doel dat we dit jaar met de opbrengst steunen is Make-a-wish.  

 

 

 

 In de schoolflyer 16/17, die u aan het 

begin van schooljaar ontving, hebben we u gemeld voor welke zaken we een 

geldbedrag vragen. Eén daarvan is een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds. Uit 

dit fonds betaalt de ouderraad alle extra dingen die het voor de kinderen op school 

nog leuker maken: sint, kerst, pasen, andere feesten, sport, excursies, 

doemiddagen enz. De meeste ouders hebben hun bijdrage al overgemaakt. Dit is 

dus een herinnering voor degenen die het nog niet hebben gedaan: Gaarne 50 euro 

storten op rekeningnr. NL67 SNSB 0931 7201 33 tnv Schoolfonds Amalia-Astroschool. 

Voor de kinderen die na 1 januari zijn gestart wordt een bijdrage van 25 euro 

verwacht. 

 
 

 

 

 

Gisteren vierden de kinderen in groep 3 een Letterfeest. Op allerlei 

manieren lieten de leerlingen aan hun (groot)ouders zien dat ze inmiddels 

alle letters (dus ook de eu, au, ou enz.) goed beheersen. 

Dat was een feestje waard! 

 

 

 

In de bijlage vindt u een voetbalinitiatief van één van de ouders. 

Met vriendelijke groet, 

en alvast een heel prettig weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies  

http://www.klassekado.nl/

