
Geslaagde circusdag! 

Trefwoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 2 juni:  Groepen 7 en 8: Atletiekdag 
vr 3 juni:  Groepen 7 en 8: Flashmob 
di 7 juni:  Groepen 7 Rijksmuseum 
di 7 juni:  Groepen 5 en 6: Voorstelling Speeldoos: “Zeehelden” 
vr 10 juni:  Studiedag » alle kinderen zijn vrij 
ma 13 juni:  20.00: Ouderraad 
di 14 juni:  Groep 6: Polder-doeproject 
di 14 juni:  Groepen 7: Bijenles 
di 14 juni:  20.00: Medezeggenschapsraad 
ma 20 juni:  Groepen 4: Theatervoorstelling in Utrecht 
ma 20 juni:  19.00-21.00: Schoonmaakavond 
vr 24 juni:  Tweede rapport 
ma 27 en di 28 juni: Oudergesprekken 
vr 1 juli:  Slotfeest 
di 5 juli:  Afscheid groep 8 
vr 8 juli:  12.00 uur: begin zomervakantie 
 

 
 
 

Volgende week sluiten we het thema Spreken is zilver… af. 
Inhoud: Spreken, liegen, fluisteren, roepen. En het gaat ook over: Je mond opendoen of 
zwijgen.  
Bijbelverhalen groepen 1 t/m 4: 
Ester nodigt de koning en Haman uit (Ester 5); Ester bevrijdt haar volk (Ester 5 en 6);  
Bijbelverhalen groepen 5 en 6: 
Haman vergist zich (Ester 5 en 6); Ester redt het volk (Ester 7 en 8). 
Bijbelverhalen groepen 7 en 8: 
De koning is weer verliefd (Ester 5 en 6); Van slachtpartij naar feestpartij (Ester 7 en 8). 

	  

	  
Gisteren stond de kleuterdag helemaal in het teken van een grandioos circusfeest. Het werd een heel groot succes! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
Op onze Facebookpagina vindt u nog veel meer foto’s: https://www.facebook.com/amaliaastroschool/?fref=ts 
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Studiedag vrijdag 10 juni 

 
 

 
 
 

Het is natuurlijk bij u allen bekend, maar toch noemen we op deze plek nog even de 
studiedag die volgende vrijdag op het programma staat.	   
Op deze dag gaan we het als team b.v. hebben over alle plannen voor het nieuwe 
schooljaar. Op een aantal van deze plannen gaan we dieper in. Dat geldt b.v. voor de 
nieuwe taalmethode waar we komend schooljaar me aan de slag gaan, een gesprek over 
ons schrijfonderwijs en een terugblik op het bezoek van de inspecteur in april en zijn 
bevindingen. 
Wanneer u nu alvast iets meer wilt weten over onze nieuwe taalmethode Taal Op Maat, dan kunt u terecht op 
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/nubao/basisonderwijs/methoden/taal/taalopmaat 
 
 
Met vriendelijke groet  
en alvast een heel goed weekend gewenst,    
Jacques van der Vlies 	  
	  

	  

	  


