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di 24 november:  Een aantal groepen naar de slaapkamer van Sint 

di 24 november:  Schoenzetten 

ma 30 november:  20.00: Ouderraad 

di 1 december:   Een aantal groepen naar de slaapkamer van Sint 

vr 4 december:   Sinterklaasfeest 

ma 7 december:  19.00-21.00: Versieravond kerst 

di 8 december:   Groepen 1/2-B en 1/2-C naar kerststal Vaarderhoogt 

do 10 december:  Groep 1/2-A naar kerststal Vaarderhoogt 

wo 16 december:  19.00: Kerstviering in de Pauluskerk 

vr 18 december:  12.00: Begin kerstvakantie alle groepen 

ma 21 dec. t/m vr 1 jan.: Kerstvakantie 

ma 4 januari:   Eerste schooldag van 2016 

  

Volgende week gaan we verder met het thema Kleren maken de 

man. Inhoud: Kleding en sociale positie; je kleden zoals je je voelt; gepaste kleding; kleding 

zegt veel maar ook niet alles. 

Groepen 1 t/m 4: Je ziet toch dat ik generaal ben? (2 Koningen 5, 9-10); De generaal geneest (2 

Koningen 5, 11-15).  

Groepen 5 en 6: De koning scheurt zijn kleding (2 Koningen 5, 6-8); De naakte waarheid (2 

Koningen 5, 9-13). 

Groepen 7 en 8: De koning scheurt zijn mantel stuk (2 Koningen 5, 6-8); Een hoge generaal in 

zijn blootje (2 Koningen 5, 9-19). 

 

 

 De ouders die vorige week hebben geholpen 

om de school weer helemaal in sintsfeer te 

brengen willen we heel hartelijk bedanken! 

Morgen krijgen de kinderen de brief mee over het schoenzetten 

volgende week.  

Het is ook heel leuk dat de onderbouwgroepen weer zijn uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de 

slaapkamer van Sint Nicolaas. Ditmaal overnacht hij in de Pop-Up winkel in de Laanstraat. Dat is lekker dichtbij, dus 

we kunnen er met de kinderen naartoe lopen. Het gebeurt gewoon onder schooltijd. De groepen 1/2-A en 1/2-C 

gaan op dinsdag 24 november en de groepen 1/2-B, 3, 4A en 4B gaan op dinsdag 1 december. Ze worden daar 

ontvangen door cliënten van de Amerpoort. 

  

 

Van de Medezeggenschapsraad ontving ik de volgende oproep: 

Door de jaren heen praten we in de MR onder meer over de kwaliteit van het onderwijs, de plannen voor de toekomst, de 

relatie tussen ouders en de leerkrachten, de betrokkenheid van de leerlingen, de prestaties van de school, en de plek van 

Amalia-Astroschool in relatie tot de andere scholen. In de MR zitten 3 ouders van leerlingen en 3 leerkrachten. De directeur is 

een groot deel van de vergadering aanwezig. De MR vergadert circa 4 keer per jaar ‘s avonds. Het is een prachtige manier om 

de school van binnen uit meer te leren kennen en om mee te bouwen aan een goed functioneren van de school. 

Aan het einde van dit schooljaar jaar komen een aantal plekken uit de oudergeleding vrij. Wij zijn nu alvast op zoek naar 

enkele ouders die interesse hebben in het bijdragen aan de school in deze rol. Geïnteresseerden 

kunnen mij bellen (0654748181) of mailen (johan@bontje.nu) en zijn van harte welkom om de eerst 

volgende MR vergadering op 8 maart mee te maken.  Hartelijke groet, namens de MR, Johan Bontje. 
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Dakreparatie gymzaal 

Bijlage 

Laatste doemiddag van de eerste serie 

Fietsenkelder 

 

Vandaag genoten de kinderen van de laatste doemiddag 

van 2015. Opnieuw was deze activiteit een groot succes, 

mede dankzij de inzet van een groot aantal enthousiaste ouders. Enorm bedankt daarvoor! 

In de jaarflyer hebt u natuurlijk al gezien wanneer de volgende serie plaatsvindt, maar ik geef op deze plek ook maar 

even de data door: donderdagmiddagen 28 

januari, 4 februari en 11 februari. 

We hopen dat we dan wederom op voldoende ouders 

kunnen rekenen. Wanneer u ditmaal niet meedeed, 

kunt u natuurlijk de volgende keer wel aansluiten. Het 

kan zijn dat u zelf een idee hebt voor een bepaalde 

activiteit die u met een groepje kinderen uit groep 3 

t/m 8 wilt doen. U kunt zich ook aanmelden om 

gewoon bij één van de activiteiten te assisteren. 

Op de foto’s de doemiddag-activiteiten die ditmaal buiten de school 

plaatsvonden: Bij bakker Abel Amelink, Paraplu’s schilderen in de Pop-Up 

winkel en Bootcamp in de Pekingtuin. 

 

 

 

 
De laatste tijd hebben we na hevige regenval steeds vaker last van lekkage in de gymzaal. De gemeente heeft daarom 

besloten om de dakbedekking te gaan vervangen. Deze werkzaamheden hadden 

eigenlijk al moeten beginnen, maar om twee redenen duurt dit nog even: De 

dakdekker is ‘uit zijn planning gelopen’ en men heeft ontdekt dat eerst nog de 

boeiborden vervangen moeten worden. 

Maar goed, we zijn in elk geval voorbereid op werkzaamheden die binnenkort 

voor een deel vanaf ons schoolplein zullen moeten plaatsvinden. We hebben  

geregeld dat de kinderen hun fiets in de fietsenkelder kunnen stallen. En de 

gymlessen gaan tijdens deze klus ook gewoon door. 

 

 

 

We hebben niet alleen iets te melden over het dak van de 

gymzaal, maar ook over de kelder van deze zaal. Het is heel 

prettig dat alle fietsen van de kinderen daar gestald kunnen worden. ’s Morgens is het er 

tussen 8.15 en 8.25 uur een drukte van belang, waarbij kinderen soms geholpen zouden 

moeten worden om alles vlotjes, veilig en schadevrij te laten verlopen. Als team van 

leerkrachten zijn we op dat moment echter niet in de gelegenheid om op die plek 

toezicht te houden. Daarom zijn we blij dat een aantal ouders dit willen gaan doen. Deze 

vijf ouders (Jolanda Huibers, Miranda Juch, Leonie Koppel, Dewi Smeekes en Kitty de 

Vries) zijn daar bij toerbeurt te vinden. Ze zijn herkenbaar aan een geel hesje dat ze 

dragen en we verwachten van uw kind dat ze de eventuele aanwijzingen van deze moeders opvolgen. 

 

 

In de bijlage een uitnodiging van de speeltuinvereniging. 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel fijn weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies 

De picknicktafel  op het kleuterplein is eigenlijk aan 

vervanging toe. Daarom zijn we heel blij dat afgelopen 

week door de firma Dorrestijn een nieuwe tafel werd 

geschonken. Heel erg bedankt daarvoor! 


