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Mooie start! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ma 31 augustus:   20.00 uur: Ouderraad 

do 3 september:  Informatieavond groepen 1 t/m 4 

di 8 en wo 9 september: Startgesprekken groepen 5 t/m 8 

wo 9 september:  Studiedag leerkrachten kleuterbouw » kinderen  

groepen 1 en 2 vrij 

do 17 september:  Schoolreis groepen 3 en 4 

ma 21 t/m wo 23 september: Schoolkamp groep 8  
do 24 september:  Studiedag alle leerkrachten » alle kinderen vrij 

vr 25 september:  Schoolreis groepen 5, 6 en 7 

ma 5 en di 6 oktober:               Schoolfotograaf 

vr 9 oktober:   Start kinderboekenweek / Juffen- en meestersdag  
wo 14 oktober:   20.00: Medezeggenschapsraad 

 

 

 

 

Na deze startweek staan we volgende week stil bij het thema Natuur. 

Inhoud: Schoonheid en grootheid van de natuur; beleving en verwondering. De 

verantwoordelijkheid van de mens voor de schepping.  

Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1 en 2). 

 

 

Het was mooi dat zelfs het 

zonnetje toch weer scheen toen we 

maandagochtend met z’n allen op het plein 

stonden om het schooljaar te openen. De 

paraplu’s zorgden voor een vrolijk begin en dat 

gold ook voor het schoollied met een opgefriste 

en uitgebreide muzikale begeleiding. Ik was blij met 

de twee jarige leerlingen (Benthe en Sem) die mij 

hielpen om de paraplu’s ook in vlaggenmast te 

hangen.  
Alle leerkrachten stonden met een paraplu al te 

wachten op hun eigen groep, dus aan het eind van 

deze startbijeenkomst zochten de kinderen hun juf 

of meester op waarmee ze naar hun lokaal liepen. 

Vervolgens bleven er toch nog 

aardig wat ouders op het plein 

achter voor een kopje koffie of 

thee om nog even gezellig na te 

praten over de vakantieperiode 

die nu weer achter ons ligt. 

Al met al een gezellige start van hopelijk weer een heel mooi 

schooljaar! 

 

 

 

Data 

 

 

27 augustus 2015 

nr. 2 
website school: 

www.amalia-astro.nl website school: 

www.amalia-astro.nl 

Gymdagen groepen 3 t/m 8 (ivm gymkleding): 

Groep 3:     di/vr  Groep 6:     ma/vr 

Groep 4A:  wo/vr  Groep 7A:  ma/wo 

Groep 4B:  di/vr  Groep 7B:  wo/vr 

Groep 5:     wo/vr  Groep 8:     ma/vr 

 



Weer even wennen 

Aanvulling overzicht leerkrachten 

Informatieavond groepen 1 t/m 4 

Startgesprekken groepen 5 t/m 8 

Pech voor juf Simone 

 

Ook in de groepen kunnen we spreken over een goede start. Natuurlijk zijn er 

altijd dingen waar je weer even aan moet wennen. Dan vergis je je nog wel eens 

naar welk lokaal, dus welke ingang je moet lopen. En de nieuwe juf of meester pakt het soms even net iets anders aan 

dan de je vorige juf of meester. Zo zullen we als ouders er ook weer even in moeten komen: 

 Dat geldt b.v. voor de aanvangstijd ’s morgens. We willen echt dat iedereen bij de tweede bel om 8.25 uur 

binnen is, want dan weten we zeker dat we om 8.30 uur met de lessen kunnen starten.  

 Wanneer iemand anders dan uzelf uw kind(eren) wegbrengt of ophaalt, is het prettig 

wanneer u hen op de hoogte stelt van een aantal afspraken. Zo schreef ik in nieuwsbrief-24 

(5 maart jl.) dat we aan een ieder willen verzoeken om honden niet mee te nemen naar het 

schoolplein. Ook nu weer vonden we uitwerpselen op het plein. Dat kunnen we 

voorkomen door één lijn te trekken. Geeft u het door? Graag! 

 In de groepen 1 en 2 is het gebruikelijk dat u mee naar binnen gaat met uw kind. In groep 3 willen we dat 

zo snel mogelijk afbouwen. Vanaf de derde week zijn deze kinderen namelijk in staat om zelfstandig de school 

in te lopen. U doet er dus verstandig aan om uw kind daar nu al op voor te bereiden en volgende week het 

mee naar binnengaan af te bouwen. 

 Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 3 en 4 op het grote plein worden opgehaald. Deze 

kinderen mogen dus niet via de gang naar het kleuterplein.  

 Op vrijdag verlaten de ouders en kinderen van de groep 3 en 4 om 12.00 uur z.s.m. het plein, omdat dan de 

kinderen van groep 5 en 6 onder begeleiding van de pleinwachten op dit plein gaan spelen. 

 

 

Collega Simone Scholten (groep 1/2-B) begint niet zo 

leuk aan dit schooljaar. Voor de zomervakantie werd zij al geconfronteerd met een zeer pijnlijke 

enkel. Pas in de zomervakantie kwam de dokter tot de ontdekking dat er sprake was van een 

breuk. Sindsdien zit de enkel in het gips. Volgende week mag het eraf. Laten we hopen dat ze 

daarna haar werk op school weer kan oppakken. 

 

 

Als het goed is, heeft u afgelopen maandag de jaarflyer 

ontvangen met de belangrijkste informatie over dit schooljaar. Ook op onze website 

kunt u deze vinden bij het kopje ‘praktische informatie’. 

Bij de namen van ‘Andere teamleden’ ontbreken eigenlijk twee namen.  

Zoals we u eerder meldden, heeft Evarien Schönthaler bij ons op school alleen 

nog op donderdagochtend de plusgroep onder haar hoede. Haar naam had dus op het 

lijstje van ‘andere teamleden’ moeten staan. 

Binnen onze stichting hebben we een vervangingspool van een aantal leerkrachten die 

we kunnen benaderen wanneer we vervanging zoeken vanwege een zieke leerkracht. 

Deze collega’s hebben elk een stamschool. Wanneer zij niet hoeven te vervangen zijn ze op die school aanwezig om 

andere werkzaamheden te verrichten. Zo heeft dit jaar juf Jola Duits onze school als stamschool gekregen. 

 

 

 

Vorige week attendeerden we u al op deze avond die op donderdag 3 september a.s. 

plaatsvindt. Bij de groepen 1/2 hebben we ook de ouders uitgenodigd waarvan het kind pas in 

de loop van het jaar op school gaat beginnen.  

De indeling op deze avond: 

19.00 – 19.45: groepen 1/2 

20.00 – 20.45: groepen 3/4 

 

In de vorige nieuwsbrief 

kondigden we deze gesprekken op 8 en 9 september al aan. U kunt zich vanaf heden 

hiervoor aanmelden via deze link:  Aanmelding startgesprekken 

Vergeet niet om dit uiterlijk maandag 31 augustus a.s. te doen, want op 

dinsdag 1 september maken we het rooster, zodat we u op 2 september kunnen 

doorgeven wanneer we u verwachten. We meldden u al dat in de groepen 6, 7 en 8 uw kind meekomt. 

 

Met vriendelijke groet en alvast een goed weekend toegewenst,  

Jacques van der Vlies Controleert u zelf of uw NAW-gegevens in het 

ouderportaal nog kloppen? Geef eventuele 

wijzigingen tijdig door! 

 

http://www.survio.com/survey/d/C3X4V3O5D9J9S7A9D

