
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

do 18 januari:    20.00 uur: Medezeggenschapsraad 

ma 22 januari:   20.00 uur: Ouderraad 

wo 24 januari:    Studiedag, dus alle kinderen zijn vrij 

ma 29 en di 30 januari:  Adviesgesprekken groep 8 

do 1 februari:    Doemiddag 

do 8 februari:    Doemiddag 

vr 9 februari:    Eerste rapport 

di 13 en wo 14 februari:  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

do 15 februari:   Groepen 1/2: Project ‘Van wie is die koffer?’ 

do 15 februari:    Groepen 5 en 6: Voorstelling ‘De uitvinders’ 

do 15 februari:   Doemiddag 

ma 19 februari:   Kleuters ’s middags vrij 

ma 26 februari t/m vr 2 maart:  Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema Contact. 

Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting 

met de ander. 

De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Jezus kwam voorbij (Lucas 17, 11-19); Raak hem niet aan! (Lucas 6, 1-5) 

Groepen 5 en 6: 

Tien melaatse mannen (Lucas 17); Pinchas met het kraaienpootje (Marcus 3, 

1-6) 

Groepen 7 en 8:  

De tiende man (Lucas 17); Een hand die het niet meer doet (Marcus 3, 1-6)  

 

 

 
 

 

Afgelopen maandag hadden volgens mij de meeste kinderen weer zin om naar 

school te gaan. In de twee vakantieweken had iedereen weer voldoende nieuwe 

energie kunnen opdoen. 

Op de benedenverdieping viel natuurlijk gelijk op dat schildersbedrijf Timmer in 

de vakantie heel erg hun best had gedaan om er iets moois van te maken. Van 

verschillende ouders kregen we daarover al positieve opmerkingen te horen: 

‘Mooie witte muren!’ en ‘Mooi die blauwe deuren!’ Ja, de lokalen en de meeste 

gangmuren zijn gedaan. Het restant volgt in de meivakantie. 
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Een nieuw jaar, een nieuwe kleur…. 



 

 

 

Op de eerste dag van dit schooljaar ontving u de flyer met alle 

schoolinformatie over 2017/2018. Ook over de betalingen van de 

vrijwillige bijdragen. De meeste ouders hebben deze betalingen 

inmiddels verricht. Andere ouders hebben wellicht even op deze 

herinnering gewacht. 

- Voor het schoolfonds vragen wij u om een minimale bijdrage van 50 euro per kind. 

Dit maakt u over op NL67 SNSB 0931 7201 33.  

- Voor het overblijven vragen wij u om een bijdrage van 40 euro per kind.  

Dit maakt u over op NL70 ABNA 0439 4678 88. 

Voor de kinderen die na 1 januari starten zijn de bedragen vastgesteld op 25 euro voor het schoolfonds en 

op 20 euro voor het overblijven. 

Dus indien van toepassing graag uw aandacht hiervoor! 

 

 

 

 

Naast de hierboven genoemde flyer staat er ook veel informatie over de school in 

onze schoolgids. Deze is tegenwoordig alleen op de website in te zien. Tot de kerst 

moest u het doen met de versie van vorig schooljaar. Inmiddels staat de gids van 

2017/2018 online! 

 

 

 

 

Zoals uw weet collecteerden we na afloop van de kerstviering voor de 

Stichting ‘Wij helpen Nepal’. De familie Schelfhorst heeft in de kerstvakantie 

de opbrengst persoonlijk in Nepal afgegeven. Zij maakten deze foto (van Dion 

en Coco met de ‘vader’ van het weeshuis) we kregen ook inmiddels een 

persoonlijk bedankje: 

 

Wij willen iedereen van de Amalia-Astroschool heel hartelijk bedanken voor de mooie 
opbrengst van de Kerstcollecte.   
We zijn erg blij met dit bedrag. Van dit bedrag kunnen we één kind voor een heel jaar 
naar school sturen.  
We hebben verscheidene kinderen, welke hier voor in aanmerking komen. We zijn op 
dit moment bezig met de school om dit te regelen.  
Wanneer een van de kinderen binnenkort naar school gaat van uw bijdrage, dan 
zenden wij u een foto, zodat het niet alleen maar een naam is. 
 
Vriendelijke groeten aan iedereen en onze hartelijke dank, 
  
Ber en Rinus Klijn 

 

Dit keer vindt de landelijke Roefeldag plaats op woensdag 4 april a.s. 

Na twee jaar van afwezigheid is deze speciale middag voor alle 

basisscholieren ook weer terug in Baarn! In een bijlage vindt u alle informatie en 

ook hoe je je hiervoor kunt inschrijven. 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast  

een prettig weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

Roefeldag 

 

Bedankje kerstcollecte 

Betalingen 

Schoolgids 

De voorraad reserve kleding welke we gebruiken bij ongelukjes in de 

onderbouw (zoals broekplassen) raakt weer aardig op. Dus als u thuis wat 

ongebruikte kleding (met name onderbroekjes en sweaters/truien) heeft 

liggen, houden we ons zeer aanbevolen! 


