
Volgende week: startgesprekken groepen 5 t/m 8 

Trefwoord 

Vanavond: informatieavond groep 1 t/m 4 

Hoofdluis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

ma 19 t/m vr 23 oktober: Herfstvakantie 

 

 

 

 

Vanaf volgende week staat het thema Wijsheid centraal. 

Inhoud: Wijsheid en dwaasheid; wijs beslissen en dilemma’s; wijs omgaan met conflicten, 

internet en jezelf.  

Bijbel: Salomo (1 Koningen 3 t/m 11) 

 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk kunnen we vanavond heel veel ouders verwelkomen. U weet het, om 19.00 uur 

verwachten we de ouders van de groepen 1/2 en om 20.00 uur die van de groepen 3 en 4. 

Tussendoor, tussen 19.45 en 20.00 uur, is er koffie en thee. 

 

 

 

 

 

Als het goed is, hebben de ouders van de kinderen in de groepen 5 t/m 8 de 

uitnodiging voor het startgesprek ontvangen. Wanneer u zich niet (of niet op tijd) 

hebt aangemeld, bent u toch ingedeeld, want we willen graag alle ouders spreken. 

 

 

 

 

In verschillende groepen is deze week hoofdluis geconstateerd. Daarom sturen we met deze 

nieuwsbrief de ‘alarmbrief’ mee. We merkten overigens bij een paar ouders een nogal laconieke 

houding over het feit dat bij hun kind neten of luizen waren gesignaleerd. We gaan er als school 

echter vanuit dat u in een dergelijk geval direct overgaat op het consequent behandelen ervan. 

Graag uw serieuze aandacht hiervoor! 

 

Data 

 

 

3 september 2015 

nr. 3 
website school: 

www.amalia-astro.nl website school: 

www.amalia-astro.nl 



A.s. woensdag: studiedag leerkrachten 1/2 

Geboren 

Juf Renske 

De Leerkracht van het jaar 

Overzicht klassenouders 
 

 

 

In principe heeft iedere groep een eigen klassenouder. De meesten van hen maken ook deel uit van de ouderraad. In 

sommige groepen zijn er twee ouders die onderling de taken verdelen. In groep 1/2-C moet nog een klassenouder 

worden gevonden. Hopelijk lukt dat vanavond. 

Dit is het voorlopige overzicht van dit schooljaar: 

Groep 1/2-A: Sylvia Kuit (moeder van Lilly) 

Groep 1/2-B: Anne Kuiper (moeder van Kick) 

Groep 1/2-C: ??  
Groep 3: Mariska de Koning (moeder van Anna) 

Groep 4A: Katja Sobrino (moeder van Isis) 

Groep 4B: Amanda van Vulpen (moeder vanTom) 

Groep 5: Irene Mink (moeder van Emelie) 

Groep 6: Claudia Breunesse (moeder van Maud) 

Groep 7A: Jolanda Huibers (moeder van Lucas) en Kitty de Vries (moeder van Tjeerd) 

Groep 7B: Yvonne de Vries (moeder van Sophie) 

Groep 8: Heidi Vermeulen (moeder van Bas en Daan) en Judith van Wijk (moeder van Dave en Sanne) 

 

 

 

 

 

Zoals bekend zijn de kleuters op woensdag 9 september a.s. vrij. Alle leerkrachten van de 

groepen 1/2 binnen onze stichting (10 scholen) worden op die dag in De Rank in Soest 

verwacht voor een speciale studiedag. 

 

 

 

 

Onze collega Renske Hoving (groep 7B en 8) heeft vorige week aan de kinderen verteld dat 

zij in februari een baby verwacht. U begrijpt dat we Renske gefeliciteerd hebben met deze a.s. 

gezinsuitbreiding. We wensen haar een voorspoedige zwangerschapsperiode.  

Dit heeft natuurlijk wel tot gevolg dat Renske vanaf januari met verlof zal gaan. Zodra we 

definitief weten wie haar gaat vervangen, zullen we dit melden. 

 

 

 

 

Sterre (groep 6), Jade (groep 4A) en Ilias (groep 1/2-C) hebben sinds afgelopen week een zusje. 

Ze heet Margaux Kamerling! We feliciteren de hele familie met deze geboorte en wensen hen 

heel veel plezier, geluk en gezondheid met haar. 

 

 

 

 

 

De Nationale Onderwijsweek is dit jaar in de week van 5 t/m 9 

oktober a.s. 

Zoals u weet zijn we als school aangesloten bij het 

Samenwerkingsverband De Eem. Dit verband maakt op 5 

oktober bekend wie in deze regio is verkozen tot de 

Leerkracht van het jaar. U kunt als ouders een leerkracht 

nomineren. Indien u hieraan wilt meedoen kunt u terecht op: 

https://www.swvdeeem.nl/leerkrachtvanhetjaar. 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel prettig weekend toegewenst,  

Jacques van der Vlies 

https://www.swvdeeem.nl/leerkrachtvanhetjaar

