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Excursies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ma 5 juni:   Vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag 
do 8 juni:   Atletiekdag groepen 7 en 8 
vr 9 juni:   Kinderen vrij i.v.m. studiedag 
ma 12 juni:   20.00: Ouderraad 
di 13 juni:   Groepen 1/2 excursie Dierenpark Amersfoort 
di 13 juni:   Groep 6 Polderproject 
wo 14 juni:   20.00: Medezeggenschapsraad 
ma 19 juni:   Schoonmaakavond 
do 22 juni:    Groep 4 excursie Paleis Soestdijk	 
vr 23 juni:   Tweede rapport	 
ma 26 en vr 27 juni:  Oudergesprekken 
vr 30 juni:   19.00-21.00: Slotfeest	 
ma 3 juli:   Groep 3 excursie Dierenpark Amersfoort 
ma 3 juli:   Groepen 5 en 6 excursie Zuiderzeemuseum 
ma 3 juli:   Groep 7 excursie Rijksmuseum 
ma 3 juli:   Groep 8 excursie Walibi 
di 4 juli:   Afscheidsavond groepen 8 
vr 7 juli:   12.00: Begin zomervakantie 
 

 
 
Volgende week gaat het over het thema Ontevreden. Inhoud: Over 

tevredenheid en gemopper. Over klagen of keuzes maken. 
De bijbelverhalen in die week: 
Groepen 1 t/m 4:  
Tien Woorden van God (Exodus 20).  
Groepen 5 en 6: 
Bij de berg van God (Exodus 19 t/m 24); Gebeurd is gebeurd... (Exodus 24). 
Groepen 7 en 8:  
De hoge berg (Exodus 19 t/m 24); Het gouden kalf (Exodus 24). 

 

 
Vanuit het schoolfonds stelt de ouderraad ieder jaar 10 euro per leerling beschikbaar om aan 

het eind van het schooljaar een educatieve excursie te organiseren. Met dit bedrag kan het veelal geregeld worden 
of in elk geval een groot deel van de kosten gefinancierd worden. Inmiddels is bekend welke bestemmingen er zijn 
gekozen: 
Groepen 1/2: Dierenpark Amersfoort (dinsdag 13 juni) 
Groep 3: Dierenpark Amersfoort (maandag 3 juli) 
Groep 4: Paleis Soestdijk (donderdag 22 juni) 
Groepen 5: Zuiderzeemuseum (maandag 3 juli)	 
Groep 6: Zuiderzeemuseum (maandag 3 juli)	 
Groep 7: Rijksmuseum (maandag 3 juli) 
Groepen 8: Walibi (maandag 3 juli)(tevens afscheidsuitje) 
 
De specifieke afspraken worden via de eigen leerkracht(en) en/of klassenouder(s) geregeld. 
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Uit de medezeggenschapsraad 
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Vanuit de MR ontving ik het volgende bericht: 

Zoals u weet heeft de MR van de Amalia-Astro sinds het begin van het huidige 
schooljaar een nieuwe samenstelling. In de jaarflyer kwam u hun namen al tegen. 
Namens de ouders zijn toegetreden Fiona Rijken-Slond (voorzitter, moeder 
Jonathan-groep 3 en Elouise-groep 1/2-C), Pien Schelfhorst (moeder Dion-groep 4 
en Coco-groep 1/2-A) en Hilde Lubach-Veenstra (secretaris, moeder Marten-groep 
1/2-B). De personeelsgeleding bestaat uit Joke Pietersma (groep 4), Jacobine Wijnhoven (groep 5B) en Miriam 
van Leeuwen (groep 5B). Joke Pietersma zal aan het einde van dit schooljaar aftreden en is (na zes jaar) niet 
meer herkiesbaar. Haar plaats zal worden ingenomen door een ander personeelslid. 

De MR komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen. Zijn rechten en plichten zijn gebaseerd op de Wet 
Medezeggenschap Scholen (primair- en voortgezet onderwijs), de WMS.  

De MR bespreekt alle onderwerpen die betrekking hebben op de school. Te denken valt aan het jaar- en 
schoolplan, het onderwijsbeleid, het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, de formatie en de financiën. 
De directie van de school is verplicht de MR (als vertegenwoordiging van ouders en personeel) over diverse 
beslissingen te informeren. Ten aanzien van een aantal daarvan heeft de MR een advies- of instemmingsrecht. 
De MR mag ook zelf onderwerpen aandragen die hij met de directie wil bespreken. Afgelopen jaar stonden op 
de agenda o.a. het inspectierapport 2016, de vervanging bij ziekte en de tevredenheidspeiling.  

De MR zal de ouders voortaan regelmatig op de hoogte houden van de onderwerpen die besproken worden (o.a. 
via deze nieuwsbrief). Notulen van de vergaderingen zijn op te vragen bij Jacques van der Vlies. Ouders kunnen 
ook zelf een onderwerp op de agenda laten zetten en - indien gewenst - de vergadering bijwonen. Laat het 
weten aan de MR-leden, persoonlijk of per e-mail (mr@amalia-astro.nl).  

Dit schooljaar vergadert de MR nog op woensdag 14 juni a.s. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Binnen de stichting PCBO Baarn-Soest is tevens sprake van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR). Daarin worden de gezamenlijke belangen van de scholen besproken. Pieter van der Graaf (ouder van 
onze school) en Mirjam Windsma (leerkracht groep 1/2-C) maken hiervan deel uit.  

 
 
 

Onlangs schreven we al iets op over de fietsen op het schoolplein. Inmiddels hebben we bij de ingang 
van het plein deze afbeelding opgehangen. Het is belangrijk dat wij als volwassenen daarbij het 
goede voorbeeld geven aan de kinderen. Graag uw medewerking. 

 
 
Goed nieuws: We zien steeds meer drinken in drinkbekers en brood in broodbakjes. 

Langzamerhand verdwijnen dus de drinkkartons en plastic zakjes. Mooi! 

	
 
Als bijlage vindt u twee flyers over leuke activiteiten buiten schoolverband: 

- Op woensdagmiddag 14 juni kan iedereen terecht in beide speeltuinen (Speeltuin Oosterkwartier en de 
speeltuin aan de Jan Steenlaan) voor de Nationale Buitenspeeldag. 

- Op woensdagmiddag 21 juni kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar terecht in het LAB (Laanstraat) voor de 
workshop ‘Maak een kunstwerk van je lievelingsdier’. 

 
Met vriendelijke groet en alvast een heel goed Pinksterweekend gewenst, 
Jacques van der Vlies      
 
Laatste nieuws: Vorig jaar hielden we in Baarn een actie om ervoor te zorgen dat Daniël en David (leerlingen 
Gaspard de Colignyschool) niet zouden worden weggestuurd naar het geboorteland van hun ouders 
(Georgië/Rusland). Vanochtend is de burgemeester hen komen vertellen dat ze mogen blijven!  Dus: Feest!   


