
Trefwoord 

Juf Marion gaat met pensioen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ma 17 nov.:   Laatste dag meenemen schoenendoos Schoenmaatjes 

ma 17 nov.:   20.00: Medezeggenschapsraad 

di 18 nov.:   Groepen 7 en 8 naar Singer Laren 

wo 19 nov.:   Studiedag » alle kinderen vrij 

do 20 nov.:   Doemiddag 

wo 26 nov.:   Schoen zetten 

ma 1 dec.:   20.00: Ouderraad 

vr 5 dec.:   Sinterklaasfeest 

 

    

 

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Een voorbeeld. Inhoud: Het goede 

voorbeeld geven, kritisch kijken naar idolen en de waarde zien van echte voorbeeldfiguren. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: De ark naar Jeruzalem (2 Samuël 6, 11-19) 

Groepen 5 en 6: Het goede voorbeeld (2 Samuël 1-7); David en Mefiboset (2 Samuël 8 en 9) 

Groepen 7 en 8: Een voorbeeldige koning (2 Samuël 1-7); Vrede en 

rust (2 Samuël 8 en 9) 

 

 

Gisteren hebben we de ouders van de groep 1/2-C al geïnformeerd over het volgende: 

Aanvankelijk zou onze collega Marion Schipdam pas aan het eind van dit schooljaar met 

pensioen gaan. Om diverse redenen leek het haar echter beter om al eerder te stoppen. 

Dit betekent dat zij met de kerstvakantie een punt zal zetten achter haar 

onderwijsloopbaan. Het gevolg hiervan is dat de kinderen van deze kleutergroep vanaf 

januari naast juf Anja Termaat te maken krijgen met een andere juf. Ook 

hierover hebben we gisteren al de ouders van groep 1/2-C ingelicht. En 

niet alleen de ouders van deze groep, maar ook die van groep 5. Collega Mirjam Windsma 

maakt namelijk de overstap van groep 5 naar groep 1/2-C. Voor de kinderen van groep 5 heeft dit 

tot gevolg dat zij na de kerstvakantie naast juf Miriam van Leeuwen te maken krijgen met juf 

Wina Veldkamp-van Wijk. Sinds vorig jaar hebben al veel kinderen op school 

kennis gemaakt met Wina. In de eerste maanden van het vorige schooljaar zat zij in 

de laatste fase van haar opleiding en was zij een aantal dagen per week één van de 

leerkrachten van groep 7/8. En dit schooljaar heeft ze al in diverse groepen 

ingevallen. Vanaf januari gaat ze op woensdag en donderdag groep 5 voor haar rekening nemen. 

 

Maar goed, de onderwijscarrière van juf Marion loopt dus bijna ten einde. In overleg met haar hebben 

we afgesproken dat we haar afscheid niet in de drukke week voor de kerstvakantie gaan organiseren, maar dat we dat 

na de kerstvakantie zullen plannen.  
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Sintfeest! 

Schoenmaatjes 

Toiletten 

Fietscontrole 

Bijlage 

Nieuwe schoolgids op de website 
 

 

Inmiddels staat de nieuwe schoolgids, dus van 2014-2015, op de website. U vindt deze in de rubriek ‘Onze school’. 

 

 

De Amalia-Astroschool lijkt klaar voor de komst van Sinterklaas! Gisteravond hebben 

ouders en team enorm hun best gedaan om de school in sintsfeer te brengen en dit is 

uitstekend gelukt! Ik wil op deze plek alle versierders heel erg bedanken! 

 

Inmiddels gaan ook de andere voorbereidingen voor 5 december door. Zo gaan morgen 

(vrijdag 14 november) de kinderen van gr 5 t/m 8 lootjes trekken. Het is misschien handig 

om alvast met uw kind te bespreken wat er voor 3,50 euro gevraagd kan worden. Er 

komt ook een brief mee met alle informatie over de surprise. De inleverdatum van de 

surprise is 1 december.  

 

 

 

 

Er zijn al heel wat dozen ingeleverd! 

Na vandaag hebben we nog twee dagen om de stapels hoger te maken: 

morgen (vrijdag) en maandag! 

De ouderraad is van plan om de dozen volgende week dinsdag naar het 

inzamelpunt in Amersfoort te brengen. 

 

  

Zoals u weet worden de kindertoiletten tegenwoordig tweemaal per dag 

schoongemaakt: aan het eind van de ochtend door een ouder of één van de pleinwachten en na 

schooltijd door het schoonmaakbedrijf. Eén van de ouders, die bij toerbeurt de schoonmaak ’s morgens 

voor haar rekening neemt, heeft aangegeven dat zij, vanwege andere werkzaamheden, met dit klusje 

moet stoppen. Wie wil het van haar overnemen? Meldt u zich bij mij voor meer informatie. 

 

 

Een bericht van de verkeerscommissie: 

 

Woensdagochtend zijn de fietsen van groep 

5-8 gecontroleerd. Na een duidelijke uitleg 

van Peter van Halfords, gingen de groep 8-

ers eerst hun eigen fiets controleren en 

daarna in groepjes van 2, de fietsen van de 

overige klassen. De fietsen zagen er over het 

algemeen goed onderhouden uit! De meeste 

fietsen gingen dan ook met een 'Deze fiets is 

OK-sticker' de fietsenkelder weer in. Enige 

gebreken die waren aangekruist op de 

'Fietscontrolekaart' zijn: kapotte bel, 

onvoldoende verlichting (te kleine/zwakke lamp), gladde banden, losse handgrepen... 

Deze gebreken kun je deze week in orde maken om dan alsnog je 'Deze fiets is OK-

sticker' op te halen. Halfords geeft deze week 10% korting op reparaties, van de 

kinderfietsen van de Amalia-Astroschool (neem de Fietscontrolekaart dan mee!). Bedankt Halfords voor de inzet tijdens 

de fietsencontrole! 

 

 

In de bijlage een bericht over een leuke Baarnse activiteit in de kerstvakantie. 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel prettig weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies  


