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Geslaagd afscheidsfeest juf Marion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ma 26 jan.:  Studiedag » alle kinderen vrij 

ma 2 febr.:  20.00: MR 

do 5 febr.:  Doemiddag 

ma 9 febr.:  Eerste rapport 

ma 9 febr.:  Groepen 5/6 voorstelling “Suikertantes”  
di 10 febr.:  Groepen 3/4 project “Loop rond met de hond” 

do 12 febr.:  Doemiddag 

ma 16 febr.:  Studiemiddag leerkrachten gr. 1/2 » kleuters ’s middags vrij 

di 17 febr.:   Spreekavond 

wo 18 febr.:  Spreekavond 

do 19 febr.:  Doemiddag 

ma 23 t/m vr 27 febr.: Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Volgende week sluiten we het thema Rituelen af. 

Inhoud: Over gebruiken en rituelen die gewone momenten heel bijzonder maken.  

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Bruiloft in Kana (Johannes 2, 1-12); Onze Vader 

(Lucas 11).   

Groepen 5 t/m 8: Kampioen bidden (Matteüs 6, 5-18). 

 

 

 

  

We ontvingen van Marion de volgende reactie op haar afscheidsfeest van gisteren: 

 

“Wat een feest, wat een pret. 

Ik ben in het zonnetje gezet.” 

De tekst van het afscheidslied geeft goed weer hoe ik terugkijk op dit feest. 

Alles wat gebeurde was een grote verrassing. 

Wie mag op zijn laatste rit naar de Amalia-Astroschool plaats nemen in een tuktuk  

vergezeld door alle kinderen uit groep 1/2-C in een prachtige huifkar. 

Onder een ereboog door en 

zeepbellen in de lucht werd ik door 

alle kinderen van de school op het 

plein toegezongen. 

Wat een leuke dingen hebben we 

op deze laatste dag samen met de 

kinderen gedaan: Cadeautjes uitpakken, taart eten en naar een aangepaste 

poppenkastvoorstelling kijken. 

Met ouders, (oud)collega’s en genodigden eindigde deze fantastische dag. 

“Wat ik zeg is waar, het werken is nu klaar. 

Wij gaan u missen, reken maar”, 

Maar voor mij wordt het: “Ik ga jullie missen reken maar”.  

Allemaal heel, heel, heel hartelijk bedankt! 
aan de taart 

                                                                     Groeten, (Juf) Marion.  
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Bijlage 

Doemiddagen 

Studiedag 26 januari  

 

 

 

 

 

Vorige week deden we een oproep voor hulp bij de Doemiddagen voor de groepen 3 

t/m 8 op donderdagmiddag 5, 12 en 19 februari. 

Gelukkig kwamen er al enkele aanmeldingen binnen, maar nog niet voldoende. Het 

zou dus fijn zijn wanneer u zich alsnog zou willen aanmelden. 

Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij collega Anneke Sonnenberg. Dat 

kan via de e-mail (a.sonnenberg@amalia-astro.nl) of rechtstreeks bij haar op di/wo/do. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

Het kan wellicht geen kwaad om u te herinneren aan de studiedag op maandag 26 januari. De kinderen hebben dan 

dus een extra lang weekend. Binnenkort zullen we u informeren over de onderwerpen op deze studiedag. 

 

 

 

 

In de bijlage vindt u een flyer van een heel aantrekkelijke voorstelling die binnenkort gegeven wordt door een moeder 

van twee van onze leerlingen. Jacobien Rozemond vertelt het muzikale verhaal van Duizend-en-één-nacht geschikt voor 

iedereen van 6 tot 100. Zie ook het youtube-filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=6tsqnf79iug  

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel fijn weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies  
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