
Trefwoord 

Wie komt er alle jaren? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di 5 december:   Sintfeest (groepen 1 t/4 om 12.00 uur vrij) 
wo 6 december:  Na 12.00 uur: Versiermiddag kerst 
do 7 december:   20.00 uur: Medezeggenschapsraad 
vr 15 december:  Groepen 1/2 naar de kerststal 
di 19 december:  Avond: Kerstviering in de Paaskerk  
vr 22 december:  12.00 uur: Begin kerstvakantie 
ma 8 januari:   Eerste schooldag in 2018 
 

 
	
Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Kerst, feest van 

geven. Ja, we gaan op weg naar Kerst! A.s. zondag is het de eerste adventszondag. 
Tijdens het feest van Kerstmis staat het verhaal van een kind in een kribbe centraal, met 
koninklijke geschenken en het belang van delen en geven.  
De bijbelverhalen van volgende week:  
Groepen 1 t/m 4:  
Verlangen naar een kind (Lucas 1, 5-25; 57-79) 
Groepen 5 en 6:  
Toch nog! (Lucas 1, 5-57); Ook dat nog (Matteüs 1, 20)	 
Groepen 7 en 8:  
Onmogelijke dingen (Lucas 1, 5-57); Dromen van trouwen (Matteüs 1, 20) 

 
 
 

 
Ook dit jaar hebben we het geluk dat de Sint 
onze school heeft uitgekozen voor een bezoek 
op dinsdag 5 december a.s. Hij hoopt op die dag 
kort na half negen met een aantal trouwe 
metgezellen te arriveren. 
De kinderen gaan om 8.20 uur (!) eerst even naar hun eigen klas. Ze 
houden hun jas aan en als de groep compleet is, gaan ze groep voor groep 
met de leerkracht naar buiten. De groepen 1 t/m 4 gaan naar het 
kleuterplein en de groepen 5 t/m 8 naar het voetbalpleintje op het grote 
plein. Zo hopen we dat alle kinderen Sint heel goed kunnen zien 
aankomen. Voor de aanwezige ouders houden we een plek vrij achter het 
lint op het grote plein. Sint en pieten lopen vervolgens (met groep 1 t/m 4 
in hun kielzog) via het kleuterplein naar het grote plein alwaar het 
officiële welkom zal plaatsvinden. Natuurlijk krijgen de kinderen ’s 
morgens iets lekkers van de ouderraad, maar een lunchpakket mag u zelf 
meegeven. De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uit. Groep 5 t/m 8 om 14.45 
uur. 
O ja, afgelopen week kregen de kinderen deze brief van Sint, waarin hij 

bevestigde dat hij erachter was gekomen dat zijn Pieten helemaal niet kunnen zwemmen. Hij vroeg daarom of wij als 
school iets zouden kunnen betekenen om een eind te maken aan dit probleem…… 
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Woensdag 6 december: 
Speelgoedochtend in de 

groepen 1 t/m 4! 



Staking op 12 december 

Van Sint naar Kerst 

Bijlage 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad 

Welkom aan nieuwe leerlingen 

 
 
 

Twee weken geleden, in nieuwsbrief-13 van donderdag 16 november, heb 
ik u al geïnformeerd dat de kans groot is dat Nederland op dinsdag 12 
december weer een grote onderwijsstaking tegemoet gaat. Op dit 
moment is dat helaas nog steeds niet 100% zeker.  

De gesprekken met de minister hebben gisteren echter niets opgeleverd en het is ook niet de verwachting dat tijdens 
de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer (volgende week) er adequate toezeggingen gedaan 
zullen worden. U moet er dus rekening mee houden dat op die dag alle scholen in Baarn dicht zullen zijn! Ook op 
onze school zijn er zoveel medewerkers die aan deze staking zullen deelnemen, dat het niet verantwoord is om de 
school op die dag open te doen.  

 
 
 

Van onze Medezeggenschapsraad ontving ik het volgende stukje:	 
 
De MR van de Amalia-Astro wordt dit schooljaar gevormd door 3 ouders: Fiona Rijken-Slond 
(voorzitter, moeder van Jonathan in groep 4 en Elouise groep 1/2-C), Pien Schelfhorst (moeder van 
Dion groep 5 en Coco groep 1/2-A) en Hilde Lubach-Veenstra (secretaris, moeder van Marten groep 3A en Femke 
groep 1/2-C). 
En door 3 leerkrachten: Miriam van Leeuwen (leerkracht groep 3B), Carla de Graaf (groep 7) en Jacobine Wijnhoven 
(groep 8).  
De MR komt dit jaar 7x bijeen en vergadert over allerlei zaken die de school aangaan. Op de vergadering van 13 
september jl. is onder meer de schoolgids 2017-2018 en het (privacy)beleid m.b.t. beeldmateriaal van leerlingen 
besproken. Op de vergadering van 25 oktober jl. kwamen aan de orde o.a. de staking op 5 oktober jl., een mogelijke 
vervolgstaking en het vervangingsprobleem bij ziekte. Daarnaast speelt de MR een rol in de selectieprocedure voor de 
nieuwe directeur van de school. Deze selectieprocedure is intussen gestart. 

Op donderdag 7 december a.s. vergadert de MR weer. Op de agenda zal o.a. staan de mogelijke vervolgstaking op 12 
december, de begroting en de besteding van de ouderbijdrage. Onderwerpen/mededelingen kunnen ook worden 
aangedragen via het e-mailadres MR@amalia-astro.nl. De MR vertegenwoordigt immers alle ouders en leerkrachten! 
(Notulen van de vergaderingen zijn op te vragen bij de directeur) 

 
 
 

Vlak voor de zomervakantie hebben we kinderen welkom geheten die voor 1 oktober op 
onze school zouden gaan beginnen. Maar sinds 1 oktober zijn er ook al weer 5 vierjarige 
kleuters bij ons aan hun schoolcarrière begonnen: 

- June de Rooij in groep 1/2-A 
- Devon Demmers en Niels ter Horst in groep 1/2-B 
- Naud Timmer en Dex van Gelder in groep 1/2-C 

Van harte welkom op onze school! We hopen dat jullie je heel snel thuis voelen op de AA! 
 

 
 
 

Vorige week deden we deze oproep al, maar ik herinner u er graag aan: 
Op woensdag 6 december vaart Sint weer naar Spanje, dus kunnen we het 
schoolgebouw weer gaan omtoveren van Sint naar Kerst. Die woensdagmiddag gaan we 
direct na schooltijd aan de slag om dit voor elkaar te krijgen. Wanneer u in de 

gelegenheid bent om een handje te helpen, dan bent u van harte welkom! We beginnen gelijk na 12.00 uur, maar 
wanneer u er b.v. pas rond 13.00 uur kunt zijn, is dat ook prima. 

 
Ook in het nieuwe jaar zijn er weer leuke familievoorstellingen in de Speeldoos. 
Zie bijlage. 

 
Met vriendelijke groet en alvast een heel mooi weekend gewenst, 
Jacques van der Vlies	


