
 

 

 

 

 

 

 

 
ma 19 juni:   Schoonmaakavond 

wo 21 juni:   Actie Hot Dogs 

do 22 juni:    Groep 4 excursie Paleis Soestdijk  

vr 23 juni:   Tweede rapport  

ma 26 en di 27 juni:  Oudergesprekken 

di 27 juni:   Prikactie: school begint om 9.30 uur 

vr 30 juni:   19.00-21.00: Slotfeest  

ma 3 juli:   Groep 3 excursie Dierenpark Amersfoort 

ma 3 juli:   Groepen 5 en 6 excursie Zuiderzeemuseum 

ma 3 juli:   Groep 7 excursie Rijksmuseum 

ma 3 juli:   Groep 8 excursie Walibi  

di 4 juli:   Afscheidsavond groepen 8 

vr 7 juli:   12.00: Begin zomervakantie 

 

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema: Vreugde en 

verdriet. Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je 

gelukkig kan maken. 

De bijbelverhalen volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Het gaat niet goed met Job (Job 1); Meer verdriet (Job 1).  

Groepen 5 t/m 8: Mevrouw Job is boos (Job 2, 7-10); De vrienden van Job (Job 2, 11-

13 en Job 3 t/m 37). 

 

 

 Zoals de afgelopen jaren gaan we ook komend schooljaar met 11 groepen aan de slag. Om de drie 

jaar kunnen we i.p.v. één groep 3 met twee groepen 3 aan de slag. Zo gaan ditmaal de kinderen 

uit de groepen 2A, 2B en 2C verdeeld worden over een groep 3A en 3B. De ouders van deze kinderen 

krijgen vandaag nog een overzicht van de indeling van deze groepen gemaild.  

 We gaan afscheid nemen van juf Liza Kinderdijk. Tot nu toe werkte zij op twee scholen van de 

stichting en na de vakantie krijgt zij één groep op de Guido de Brèsschool. We gunnen dit haar van 

harte! 

 Juf Renske Hoving gaat komend jaar nog een dag langer werken voor de 

Onderwijscoöperatie, waardoor ze nog maar één dag aan onze school 

verbonden blijft. Haar plek zal worden ingenomen door een nieuwe collega, 

namelijk Anke Donk (zie foto). Anke werkt nu nog op de Gaspard de 

Colignyschool. Anke, van harte welkom op onze school! Haar kinderen hebben 

destijds op onze school gezeten en haar zoon Valentijn kennen we nog als 

stagiair en van het project ‘Sjaki-Tari-Us’ dit voorjaar. 
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29 september 2016 

nr. 7 

website school: 

www.amalia-astro.nl 

 

 

website school: 

www.amalia-astro.nl 

Trefwoord 

       15 juni 2017 

             nr. 37 

Groepsindeling 2017/2018 



 De indeling van de groepen ziet er komend jaar als volgt uit: 

Groep 1/2-A: Miranda Kruithof en Anke Donk 

Groep 1/2-B: Anneloes Dijkman en Simone Scholten 

Groep 1/2-C: Anja Termaat en Mirjam Windsma 

Groep 3A: Frances van de Graaf en Hennie Blijleven 

Groep 3B: Miriam van Leeuwen en Janet Havinga 

Groep 4: Joke Pietersma en Anneke Sonnenberg 

Groep 5: Anne Veenstra (op vrijdag: Renske Hoving) 

Groep 6A: Eloy Kok (op woensdag: Frances van de Graaf) 

Groep 6B: Ellis Bos (op woensdag: Anne ten Brincke) 

Groep 7: Carla de Graaf 

Groep 8: Wina Veldkamp en Jacobine Wijnhoven 

 Op woensdag 5 juli a.s. schuiven we alvast 45 minuten (van 11.00 tot 11.45 uur) door naar de 

situatie van na de zomervakantie, zodat de kinderen alvast weten in welk lokaal en bij welke 

leerkracht(en) ze komen. 

 Het MT zal ook komend schooljaar naast de directeur bestaan uit de bouwcoördinatoren Joke 

Pietersma (onderbouw) en Carla de Graaf (bovenbouw). Tijdens hun ambulante uren worden zij 

vervangen door resp. Anneke Sonnenberg en Wina Veldkamp. 

 De plusgroep zal ook komend jaar worden begeleid door Anne ten Brincke. Hopelijk is zij na de 

zomervakantie weer voldoende hersteld van haar ziekte. 

 Voor de teamleden waarvan u hierboven nog niet de naam bent tegengekomen geldt dat hierbij 

geen veranderingen optreden. Iris de Koning (IB-er), Betty Hemmes (onderwijsondersteuning), 

Margriet van Wijk (OICT-coördinator) en Adrie Rossen (gymleerkracht op vrijdagochtend) blijven op 

hun post. Dat laatste geldt ook voor de directeur van de school, maar over hem ook volgend stukje… 

 

 

…. komt er op 1 augustus 2018 een eind aan de periode waarin ik leiding mocht geven 

aan de Amalia-Astroschool. Na een onderwijsloopbaan van 42 jaar, waarvan 35 jaar als directeur, hoop ik 

op die datum gebruik te kunnen maken van de pensioenregeling. 

Ik ben blij dat het bestuur, het schoolteam en de MR ervoor kiezen om vanaf september 

al aan de slag te gaan met de procedure voor een nieuwe directeur. Het stelt mij gerust 

dat er alles aan gedaan zal worden om een goede opvolger te vinden. Daardoor hopen we 

u het vertrouwen te geven dat de school ook na 1 augustus 2018 een mooie periode (of 

een nog mooiere!) tegemoet zal gaan. Dat gaat zeker lukken, want ik weet nu al dat ik 

een bevlogen en professioneel schoolteam, heel veel betrokken ouders en lieve kinderen 

zal achterlaten. 

 

 

Vanaf volgende week vrijdag, dus 23 juni, kunt u op uw ouderportaal het actuele 

rapport van uw kind(eren) bekijken. 

In de week erna geven we ouders van de kinderen in de groepen 1 t/m 7 de 

gelegenheid om op school 10 minuten met de desbetreffende leerkracht van gedachten te wisselen. Deze 

gesprekken vinden plaats op maandag 26 en dinsdag 27 juni, zowel  na schooltijd als in de avonduren.  

Meldt u zich aan via onderstaande link. Dat kan t/m maandag 19 juni a.s. Wilt u dit echt op tijd doen, want 

we willen u graag volgende week woensdag laten weten wanneer we u verwachten.  

 

Let op: U moet invullen wanneer u niet kunt komen. 

 

https://www.survio.com/survey/d/U6E1S2L7A6H8B2Q6E 

 

 

Na 12 jaar…. 

Rapport en oudergesprekken 

https://www.survio.com/survey/d/U6E1S2L7A6H8B2Q6E


 

 

 

Vorige week schreef ik er al over en als het goed is bent u hierover inmiddels ook 

al benaderd door de klassenouder. 

In elk geval hopen we op maandag 19 juni weer op de medewerking van veel ouders 

bij het schoonmaken van de lokalen e.d.  

 

 

 

 

 

Het volgende bericht ontving ik van de slotfeestcommissie: 

 

Op vrijdagavond 30 juni a.s. organiseren  we weer het jaarlijkse 

slotfeest! Het thema dit jaar is V.I.P. Very Important Person dus!  

 

Kinderen mogen verkleed komen als hun favoriete beroemdheid, 

of op chique gaan, want dat hoort tenslotte ook bij een VIP-feest. De meeste activiteiten houden we nog 

even geheim, maar we starten in ieder geval om 18.30 uur met een Vossenjacht voor het hele gezin! Welke 

'VIP's' kunnen jullie vinden in het dorp? Verzamel alle letters en maak de slagzin!  

 
Dit jaar gaan we voor het eerst muntjes voor het slotfeest in de voorverkoop verkopen. Vorig jaar was 

het vooral aan het begin van het feest zo druk bij de muntverkoop, dat mensen erg lang moesten wachten.  

We hebben hiervoor 2 data: 

Woensdag 28 juni om 12.00 uur 

Donderdag 29 juni om 14.45 uur 

Twee leden van de ouderraad zullen bij de tafeltennistafel de munten verkopen. Graag zoveel mogelijk 

gepast betalen! 

De muntjes kosten 1 euro per stuk. 

 

Een officiële uitnodiging volgt nog, maar dan heeft u alvast de juiste tijd in uw agenda!  

 

 

 

 

Vorige week schreef ik al over de landelijke actie van 27 juni 

a.s. waar wij als stichting en school bij aansluiten. De brief van 

ons bestuur heeft u vanochtend reeds ontvangen. 

Op dinsdag 27 juni gaat bij ons dus om 9.10 uur het hek open en om 9.20 uur de schooldeuren. 

 

 
 

 
Ik help u even herinneren aan het stukje van een aantal 

meisjes uit groep 8 in de vorige nieuwsbrief waarin ze u 

uitnodigden om op woensdag 21 juni a.s. direct na schooltijd 

een broodje hotdog (2 euro) te komen eten op het 

schoolplein. En dat alles voor het goede doel: Stichting ALS. 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een heel prettig weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 

Schoonmaakavond 

Prikactie dinsdag 27 juni 

Actie Hotdog 

Slotfeest 30 juni! 


