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do 17 september:  Schoolreis groepen 3 en 4 

ma 21 t/m wo 23 september: Schoolkamp groep 8  
wo 23 september:   Start kinderpostzegelactie 

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 

 

 

 

Volgende week sluiten we het thema Wijsheid af. 

Wat is wijsheid? Wie vinden de kinderen wijze mensen? En wat heb je aan wijsheid? Soms wordt een 

kind weleens plagerig een wijsneus genoemd. Iemand die alles weet, denkt te weten of wil weten. 

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

 

 

Vandaag zijn de groepen 3 en 4 op stap 

geweest naar Linnaeushof. Zij mochten daar een zeer geslaagde 

dag beleven. Het was er wel nat, maar dat mocht de pret zeker 

niet drukken. Dus als het goed is, zijn de kinderen moe maar 

voldaan thuisgekomen. 

We maakten voor het eerst gebruik van speciale armbandjes. 

Voorheen kregen de kinderen een sticker of naamplaatje op hun 

jas of shirt. Deze nieuwe oplossing lijkt ons echter praktischer en 

meer van deze tijd. 

 

Volgende week vrijdag is het de beurt aan de groepen 5, 6 en 7. 

Zij hebben dit jaar Duinrell als bestemming uitgekozen. 

 

 

De kinderen in groep 8 kijken al weken uit naar datgene wat ze volgende week 

gaan meemaken. Op maandagochtend 

21 september a.s. zwaaien we ’s 

morgens met de groepen 1 t/m 7 de 

achtste groepers uit. Ze gaan dan op de 

fiets op weg naar Leusden. Daar gaan ze 

tot woensdag genieten van het schoolkamp. Naast hun eigen 

juffen Jacobine en Renske gaan ook meester Anne en meester 

Eloy mee. En natuurlijk zorgen we ervoor dat hun groepen op 

verantwoorde wijze worden overgenomen door bekende 

collega’s. In groep 5 is dat juf Liza, die de kinderen dit jaar ook op 

woensdag en donderdag hebben. In groep 6 zijn dat de juffen 

Anne Pronk en Jola Duits.  
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Bijlage 

Studiedag 

Brandweer en politie op bezoek 

Doemiddagen 

Kinderpostzegelactie 

 

Tussen alle uitstapjes in hebben we dan op 

donderdag 24 september a.s. ook nog eens een studiedag. Alle 

kinderen zijn dan vrij. 

Voor de kinderen in groep 8 komt dat goed uit, want  ze kunnen die dag 

gebruiken om lekker uit te rusten van het kamp. En onze leerlingen in de 

groepen 5 t/m 7 kunnen zich voorbereiden op hun uitstapje van een dag 

later. 

We gaan ons als team op die dag o.a. buigen over het vak Engels. Tot nu 

toe wordt dit vak alleen in de groepen 7 en 8 gegeven en bij wijze van 

proef in de groepen 5 en 6. Maar eigenlijk willen we ons nu eens verdiepen in de vraag of het een idee zou kunnen 

zijn om hiermee al bij de kleuters te beginnen. 

 

 

 

Vanaf woensdag 23 september a.s. gaan de groepen 7 en 8 weer op pad voor de 

jaarlijkse kinderpostzegelactie. Hopelijk doet u weer mee. Bedankt alvast! 

 

 

 

 

 

Zoals u misschien weet, staat het 

onderwijs in de kleutergroepen deze 

periode in het teken van de 

brandweer en politie. 

Met dank aan enkele ouders konden 

de kleuters vorige week vrijdag en 

afgelopen dinsdag een 

brandweerauto en 

een politie van 

dichtbij bewonderen. Bovendien mochten de 

kleuters met de brandslang proberen om 

pionnen omver te spuiten. 

Kijk op de website om te zien hoe de kleuters 

hebben genoten.  

Heel veel dank aan de ouders dit voor ons 

hebben geregeld! 

 

U hebt het vast gezien in de schoolflyer: op donderdag 29 oktober staat de eerste 

doemiddag gepland. De andere twee data zijn donderdag 12 en 19 november. We slaan 

5 november over, want dan gaan alle groepen 5 in Baarn schaatsen in Utrecht. 

De doemiddagen zijn evenals voorgaande jaren bedoeld voor de groepen 3 t/m 8 en worden gehouden van 13.30 tot 

14.45 uur. Ze kunnen alleen doorgaan wanneer we voldoende ouders hebben die willen 

meehelpen. Dat is tot nu toe altijd heel goed gelukt, dus we vertrouwen ook nu weer op uw 

medewerking. U kunt zelf een idee inbrengen voor een activiteit, of u geeft zich op om bij één 

van de groepjes assistentie te verlenen.  

Informatie en aanmeldingen bij Anneke Sonnenberg (juf in groep 4B): a.sonnenberg@amalia-

astro.nl. 

 

 

Wellicht bent u al op de hoogte van de actie ‘Bag to the future’. Een aantal ouders van school 

werken hier enthousiast aan mee en verzochten mij om u via deze nieuwsbrief te informeren. U vindt deze info in de 

bijlage. Let op: deze actie loopt door a.s. zaterdag! 

 

Met vriendelijke groet en alvast een heel fijn weekend toegewenst,  

Jacques van der Vlies 
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