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Schoolvakanties 2017/2018 

Oudergesprekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ma 20 februari:   20.00: Medezeggenschapsraad  
wo 22 februari:   Juffen- en meestersdag: “Doe eens raar met je haar” 

ma 27 februari t/m vr 3 maart: Voorjaarsvakantie 

ma 6 maart:   20.00: Ouderraad 

do 9 maart:   Groepen 8 project Historische Verhalen (Kamp Amersfoort) 

vr 10 maart:   Groep 7 project Historische Verhalen (Kamp Amersfoort) 

wo 22 maart:   Groep 7 Boomfeestdag 

vr 24 maart:   Groepen 7 en 8 Voetbaltoernooi 

 

 

 

 
Volgende week beginnen we met een een nieuw thema: Zoeken en vinden 

Inhoud: Over verliezen en zoeken, over weglopen en terugkeren, over blij zijn als alles weer 

compleet is. 

Groepen 1 t/m 4: De Tien-ketting (Lucas 15, 8-10). 

Groepen 5 en 6: Een feestmaal (Lucas 14, 16-24);  Als 1 van de 100 verdwaald is (Lucas 15, 1-

7). 

Groepen 7 en 8: Welkom op het feest (Lucas 14, 16-24); Het verloren schaap (Lucas 15, 1-7). 

 

 

 

 

Als het goed is, heeft u inmiddels de uitnodiging voor het oudergesprek 

ontvangen. Er zijn ouders die zich niet hebben aangemeld. Iedere leerkracht 

heeft vervolgens zelf bepaald voor welke kinderen het wel nodig is om de 

betreffende ouders te spreken. In dit geval hebben ook deze ouders een 

uitnodiging ontvangen. 

 

 

 

 

Inmiddels zijn de data van de schoolvakanties van volgend schooljaar 

bekend: 

Herfst:   ma 16 oktober t/m vr 20 oktober 2017 

Kerst:   ma 25 december 2017 t/m vr 5 januari 2018 

Voorjaar:  ma 26 februari t/m vr 2 maart 2018 

Paasweekend:  vr 30 maart t/m ma 2 april 2018 

Mei:   vr 27 april t/m vr 11 mei 2018 

Pinksterweekend: ma 21 mei 2018 

Zomer:   ma 16 juli t/m vr 24 augustus 2018 

 

In een later stadium zullen we informeren over de data waarop de studiedagen zullen plaatsvinden. 

Data 

29 september 2016 

nr. 7 

website school: 

www.amalia-astro.nl 

 

 
website school: 

www.amalia-astro.nl 

      9 februari 2017 

               nr. 23 



Juffen- en meestersdag 

Verkiezing Leraar van het jaar 2017 

 

 

 

 

 

In nieuwsbrief-20 (19 januari jl.)  informeerde de voorbereidingscommissie u al 

over deze feestdag op woensdag 22 februari a.s. Deze commissie heeft nu ook 

gezorgd voor een uitnodiging voor de kinderen. U vindt deze als bijlage bij deze 

nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

Graag wijzen we u op de mogelijkheid om leraren aan te melden voor de Leraar van het jaar 

verkiezing. U als ouder kunt namelijk ook een leraar nomineren.  

Bij een nominatie kunt u bijvoorbeeld denken aan een leraar die de lesstof net even anders 

aanbiedt. Misschien zet deze leraar daar wel andere middelen of materialen voor in. En hoe 

gaat deze leraar om met de kinderen en hoe stimuleert hij of zij het samenwerken en spelen 

in de groep. En misschien weet u ook of deze leraar zichzelf blijft ontwikkelen.  

Komt er nu een leraar van onze school in uw gedachte? Geef hem of haar dan op via deze link:  

 

http://leraarvanhetjaar.onderwijscooperatie.nl/aanmeldformulier-leraar-jaar-2017/#gf_2 

 

En wie weet werkt de Leraar van het jaar 2017 wel bij ons op school! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

en alvast een heel mooi weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies  
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