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vr 26 september:  Schoolreis groepen 5, 6 en 7 

ma 29 sept. t/m wo 1 okt.: Schoolkamp groep 8 

wo 1 okt.:   Start Kinderboekenweek 

ma 6 okt.:   Groepen 6: project Afval 

ma 6 okt.:    19.30 uur: Bijeenkomst pleinwachten 

wo 8 okt.:   Juffen- en meestersdag 

ma 13 okt.:    Groep 5: project Bosgeheimen 

do 16 okt.:   Groepen 6: theatervoorstelling in Nieuwegein 

ma 20 okt. t/m vr 24 okt.: Herfstvakantie 

    

 

 

 
 

Volgende week beginnen we met het thema Groot en klein. Inhoud: Over letterlijk groot 

en klein zijn. Over groot en klein in figuurlijke zin. Over de verrassende kracht van het 

kleine. 

Groepen 1 t/m 4:  

De jonge Saul wordt koning (1 Samuël 9 en 10); De grote koning Saul steelt (1 Samuël 15).  

Groepen 5 en 6: 

Een boom van een man (1 Samuël 9 en 10); Een grote koning (1 Samuël 15). 

Groepen 7 en 8:  

Saul wordt koning (1 Samuël 9 en 10); Saul gaat de fout in (1 Samuël 15). 

 

 

 

Natuurlijk gunnen we de groepen 5/6/7 tijdens hun schoolreis morgen en groep 8 volgende 

week bij hun schoolkamp evenveel plezier en hetzelfde mooie weer als de groepen 3 en 4 vorige week.  

Groep 8 wordt tijdens het schoolkamp begeleid door hun eigen juffen 

Jacobine en Renske, maar ook door de twee leerkrachten die ze vorig 

jaar in 6/7 of 7/8 hebben meegemaakt, 

namelijk meester Anne en juf Wina. 

Meester Anne wordt tijdens het kamp 

in groep 6B vervangen door zijn 

naamgenoot, juf Anne Pronk. 

 

 

 

 

 

Gisteren zijn de groepen 7 en 8 

weer op pad gegaan voor de 

jaarlijkse kinderpostzegelactie. Doet 

u weer mee? Bedankt alvast! 
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Juffen- en meestersdag:  FEEST! 

Sportkennismaking 

Kinderboekenweek: Feest! 

Scholen in talenten 

 

 

 

Evenals voorgaande jaren organiseert de Gemeente Baarn op alle 

basisscholen tijdens onze eigen gymlessen weer lessen waarbij de 

kinderen van de groepen 3 t/m 8 kennismaken met verschillende 

sporten. Dit jaar ziet het aanbod er als volgt uit: 

- Groep 3: judo (en motorische screening) 

- Groep 4: atletiek en dansen 

- Groep 5: taekwondo en een schaatsdag 

- Groep 6: basketbal en golf 

- Groep 7: worstelen 

- Groep 8: rugby 

Inmiddels zijn de rugbylessen in groep 8 begonnen en zijn de ouders en kinderen van groep 

5 geïnformeerd over hun  schaatsdag op 6 november a.s. 

 

 

 

Uitnodiging:  OPENING KINDERBOEKENWEEK  

Wanneer:      WOENSDAG 1 OKTOBER om 10 uur 

Voor wie:       Alle kinderen van de Amalia-Astroschool 

Waar:             Gymzaal   

Meenemen:   Feesthoed, corsage, sjerp, button, ….. 

Tijdens de kinderboekenweek (1 tot 12 oktober) vinden allerlei activiteiten 

plaats, waaronder het voorlezen door opa’s en oma’s. In de vorige nieuwsbrief riepen we opa’s en oma’s op om zich 

hiervoor aan te melden. Heeft u er nog aan gedacht om dit aan uw eventuele ouders door te geven? 

De KBW-commissie, Juf Marion, juf Renske, juf Evarien en juf Janet. 

 

 

 

Vorige week meldden we al dat de jaarlijkse juffen- en meestersdag ditmaal bewust, vanwege het 

thema ‘Feest’ is verplaatst naar de Kinderboekenweek. Op woensdag 8 oktober a.s. mogen de 

kinderen daarom feestelijk verkleed naar school komen. We beginnen op het grote plein met een 

gezamenlijke start waarbij we alle juffen en meesters gaan toezingen. Daarna wordt het feest 

voortgezet in de afzonderlijke groepen, maar worden er wellicht ook nog gezamenlijke initiatieven 

genomen. 

 

 

 

                                                    
Vorig schooljaar hebben we al meerdere keren uw aandacht gevraagd voor 

het driejarige traject ‘Scholen in Talenten’ waarmee we vorig jaar als 

school zijn gestart. We hebben er zelfs op 17 maart jl. een ouderavond aan 

gewijd. 

U werd op deze avond geïnformeerd over het onderwerp creativiteit en 

het belang ervan in ons onderwijs. Alle teamleden specialiseren zich daarom gedurende deze drie jaar in één van de 7 

kunstdisciplines. (beeldend, muziek, dans, drama, literatuur, audio-visueel en erfgoed). Het traject wordt 

georganiseerd door de Utrechtse stichting Kunst Centraal. De leerkrachten volgen workshops en worden begeleid bij 

het geven van de lessen. Evenals vorig jaar krijgen de deelnemende scholen ook weer een voorstelling aangeboden. 

Vorig jaar gingen de hoogste 4 groepen naar de Flint in Amersfoort en dit jaar worden de groepen 6 uitgenodigd 

voor de theatervoorstelling ‘De grote illusionist’ in theater De Kom in Nieuwegein. Deze vindt plaats op 

donderdag 16 oktober a.s. Ouders zullen gevraagd worden om als chauffeur te fungeren en mogen tevens de 

voorstelling bijwonen. 



Kleuterplein 

Bijlagen 

Medezeggenschapsraad 

Je eigen ingang gebruiken 

   

  
 

Vorig jaar is rond het grote plein een hoog hek geplaatst. De gemeente Baarn 

gaf helaas geen toestemming voor een hek rondom het kleuterplein. Hierdoor 

wisten we van tevoren dat de hangjongeren af en toe over het lage hek zouden 

springen om vervolgens op dit plein troep achter te laten of ander minder leuke 

dingen uit te halen. Dat is heel vervelend en we bestoken sindsdien de 

gemeente regelmatig met foto’s, nota’s en vandalismeformulieren. Toch is een 

hoog hek om dit plein helaas niet aan de orde, want de politiek wil juist de hoge 

hekken rond schoolpleinen gaan weghalen. In Soest zijn daar al serieuze plannen 

voor. Voorlopig zit er dus niets anders op dan als schoolteam en ouders het 

plein iedere ochtend te controleren en vrij te maken van afval e.d. 

 

 

 

 
We hebben het al vaker in de nieuwsbrief genoemd, maar soms blijkt het goed om 

ouders en kinderen aan bepaalde afspraken te herinneren: 

Zo is het niet de bedoeling dat kinderen uit de groepen 3 t/m 8 via de kleuteringang 

naar binnen komen. Ook wanneer je een broertje of zusje in groep 1 of 2 zitten, kom je 

gewoon via het grote plein naar school om vervolgens met de rest van de groep de 

eigen ingang te gebruiken.  

 

 

 

 

 
In de nieuwsbrief van 3 juli jl. riepen we ouders op om u aan te 

melden als kandidaat voor de MR. Voorzitter Johan Bontje heeft 

echter geen reactie mogen ontvangen op dit bericht. Kennelijk heeft 

u voldoende vertrouwen in het lid dat namens de ouders bereid was 

om haar lidmaatschap met een nieuwe periode te verlengen. Dit 

betekent dat Annemarie Breddels (moeder van David Snoek) 

automatisch is herkozen. Gefeliciteerd, Annemarie! 

 

 
 

 

 

Bij deze nieuwsbrief vindt u ook een viertal bijlagen. Het betreft het dierendagfeest, de kerk-op-schootviering, de 

bloemschikcursus en een rugbyclinic. 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel prettig weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 

 


