
Trefwoord 

Meester Eloy is vader! 

Avondvierdaagse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

do 21 t/m vr 29 mei: Verkeersweek 

vr 22 mei:  Groepen 7 en 8 Schoolvoetbaltoernooi 

ma 25 mei:   Tweede Pinksterdag 

di 26 mei:  Verkeersdag met ANWB Streetwise 

do 28 mei:  Groepen 4 en 5 Schoolzwemfestijn 

di 2 t/m vr 5 juni: Avondvierdaagse 

ma 8 juni:   20.00: Ouderraad 

vr 12 juni:  Studiedag, dus alle kinderen vrij 

ma 15 juni:  19.30: Bijeenkomst pleinwachten 

di 16 juni:  Groep 7 naar het Rijksmuseum 

do 18 juni:  Kleuterdag 

vr 19 juni:  Actie ‘Baarn schoon heel gewoon’  

 

 

 

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Overbrengen  

Inhoud: Je boodschap overbrengen, communiceren, overtuigen, je hart luchten en je 

gelijk halen. Je verhaal kwijt kunnen, in beeld, woord, gebaar. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Saulus op school (Bijbels verhaal); Ze mogen niets vertellen (Handelingen 6, 8-15; 7 en 8, 

1-3).  

Groepen 5 en 6:  

De ommekeer van Saulus (Handelingen 7, 8 en 9). 

Groepen 7 en 8: 

Een ander mens (Handelingen 7, 8 en 9). 

 

 

 

 

Afgelopen zondag zijn meester Eloy en zijn vriendin Emily de trotse ouders 

geworden van een heel lieve dochter Day. We wensen hen natuurlijk heel veel 

geluk en gezondheid met Day! We hopen voor hen dat ze van en met haar heel 

veel plezier mogen gaan beleven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is het duidelijk dat iets meer dan 200 kinderen gaan meelopen. Met de nieuwsbrief van 

volgende week ontvangt u in een bijlage de afspraken e.d. 
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Bijlagen 

Verkeersweek 

Verrast! 

Enquête 

 

 

Afgelopen maandag werd ik zelf verrast. Zoals ieder jaar was ik van plan om die dag alle kinderen 

te trakteren, omdat ik op 5 mei weer een jaartje ouder mocht worden. Vanwege het bereiken van een soort mijlpaal, 

hadden de collega’s echter bedacht dat het leuk zou zijn om mij ditmaal met de hele school op het schoolplein toe te 

zingen. En dat was nog niet alles, want ik kreeg via een aantal kinderen een prachtig boeket van 60 schitterende 

bloemen! Een zeer attente verrassing! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag is met het verkeersexamen van groep 7 de verkeersweek begonnen. Het 

hoogtepunt van deze week is de komst van ANWB Streetwise op onze school, op dinsdag 

26 mei a.s. 

In de vorige nieuwsbrief beloofden we al dat we er ditmaal iets meer over zouden schrijven: 

 

Streetwise zorgt ervoor dat door het 

oefenen met praktijksituaties de kinderen 

leren om beter om te gaan met het huidige 

verkeer.  

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen: 

- In Toet toet leren de groep 1/2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig 

oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje. 

- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het 

dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende 

gele elektroauto.  

- Hallo auto leert de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die 

remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het 

belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. 

- Trapvaardig tenslotte traint de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er wordt 

gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware 

rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. 

U heeft vandaag via uw kind bovendien een informatiefolder meegekregen over Streetwise. 

 

 

 

Een oud-leerling van onze school heeft mij benaderd met een verzoek waar ik graag op 

inhaak, omdat het ons inzicht zal geven in het imago van de school. Hieronder geeft zij een korte uitleg: 

 

Ik ben Chris Rog, 19 jaar. Ik ben bezig met het afronden van mijn studie Officemanagement aan de Hogeschool Schoevers. 

Om mijn opleiding volledig af te ronden ben ik blij dat ik mijn afstudeeronderzoek bij de Amalia-Astroschool mag doen. Ik ga 

voornamelijk onderzoeken wat de reden is dat veel ouders kiezen voor deze school. Om dit te onderzoeken heb ik een aantal 

vragen voor u door middel van een enquête. Deze enquête zult u aanstaande dinsdag 26 mei op papier ontvangen. Ik ben 

erg benieuwd naar uw antwoorden en ik wil u alvast bedanken voor het invullen!  

 

 

 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u nog twee andere bijlagen: over Vuurol en over de Amsterdam City Swim. 

 

Met vriendelijke groet en alvast een heel goed weekend gewenst,      

Jacques van der Vlies 


