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Week van de opvoeding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
do 6 en vr 7 oktober:  Schoolfotograaf 
vr 7 oktober:   Verhalenverteller Marleen Bos in de groepen 5 
ma 10 oktober:   Verhalenverteller Marleen Bos in de groepen 1/2 
di 11 oktober:   Opa- en omamiddag in groep 1 t/m 4 
di 11 oktober: `  Verhalenverteller Marjon Leusink in groep 6 en 7 
wo 12 oktober:   Kinderboekenschrijver Jan Heerze in groepen 8 
do 13 oktober:   Finale voorleeswedstrijd bovenbouw  
ma 17 t/m vr 21 oktober: Herfstvakantie	 
ma 24 t/m vr 28 oktober: Verkeersweek 
di 25 oktober:   ANWB Streetwise op school 
wo 26 oktober:   Fietscontrole groep 5 t/m 8 
do 27 oktober:   Doemiddag 
 
 

 
 

 
Volgende week gaan we verder met het thema: Stoelendans 
Inhoud: Een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en 
jaloezie. Over je plek afstaan en elkaar de ruimte gunnen. 
Bijbelverhaal groepen 1 t/m 4: 
Ismaël lacht Isaak uit (Genesis 21, 1-9); Hagar en Ismaël horen er ook bij 
(Genesis 21, 10-21).  
Bijbelverhaal groepen 5 en 6:  
Twee broers (Genesis 21). 
Bijbelverhaal groepen 7 en 8: 
Hagar en Ismaël (Genesis 21). 
 

 
 

 
 
 

 
Begin oktober is het altijd raak: 
Tegelijkertijd besteden we in een korte periode aandacht aan 
Dierendag, de Dag van de Leraar, Kinderboekenweek en is het 
deze week ook nog eens de Week van de Opvoeding. 
 
In deze Week van de Opvoeding wil het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in Baarn ieder jaar alle basisschoolleerlingen in Baarn iets 
aanbieden. Vorig jaar was dat een boekenlegger. 
  
Dit jaar is het thema van de week van de opvoeding ‘CONTACT’. Daarom heeft het CJG ditmaal voor alle kinderen 
een kaart laten maken, genaamd ‘PRAATJESPOT’. Het is een kaart (a5 formaat) met daarop 10 vragen om met uw 
kind(eren) in gesprek te gaan! Morgen krijgen de kinderen een exemplaar mee naar huis! 
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De schoolfotograaf, die vandaag en morgen de 
schoolfoto’s maakt, wil weten of ze binnenkort  
op haar website gebruik mag maken van één of 
meer foto’s die zij op onze school heeft 
gemaakt. Daarom willen we weten of er 
wellicht ouders zijn die daar bezwaar tegen 
maken. Wilt u uiterlijk maandag een mail 
sturen naar school indien u dat liever niet 
hebt. 

6 oktober 2016 
nr. 8 

website school: 
www.amalia-astro.nl 



Flitsende start kinderboekenweek! 
 
 
 

 
Gisterochtend hebben we op het plein met de hele school op feestelijke wijze het 
startsein gegeven van de Kinderboekenweek. 
We begonnen met het lied ‘Voor altijd jong!’, waarin groep 8 het voortouw nam. 
Daarna deden juf Janet en juf Jacobine een sketchje waarmee het thema van deze 
week (“Voor altijd jong!” over opa’s en oma’s) voor de kinderen duidelijk werd 
gemaakt. Gezien de reacties van de kinderen bleek het een dankbaar thema te zijn. 
Ten slotte bleek ook nog eens dat ‘meester Jacques’ ook ‘opa Jacques’ schijnt te zijn, 
dus die mocht daar even heel trots over vertellen. En ook dat zijn kleinzoons het zo leuk vinden wanneer opa hen 
voorleest. Bovendien had hij de eer om aan iedere groep een boek uit te reiken. We eindigden met het zingen van 
het aloude lied ‘M’n opa’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat voorlezen gaan volgende week dinsdag ook meerdere opa’s en oma’s in de onderbouwgroepen doen. Maar 
daarnaast gebeuren er heel veel andere activiteiten. Afgelopen maandag genoten de jongste groepen ook al van het 
poppentheater en de groepen 3 en 4 van Monique en Hans Hagen. 
Komende dagen komen diverse verhalenvertellers op school en staat in de bovenbouw een voorleeswedstrijd 
centraal. 
In de groepen 8 komt een schrijver op bezoek. Daarover schrijft juf Jacobine het volgende stukje: 
 

Woensdag 12 oktober komt Jan Heerze in de groepen 8 vertellen over zijn boek 'Nergens 
meer veilig'.  
Dit indrukwekkende boek over de Slag om Arnhem, gezien door de ogen van een gewoon, 
maar toch heel dapper kind. Een kind zoals er veel rondliepen in september 1944. Het boek 
is geschikt voor lezers van elf jaar en ouder. Na afloop van het verhaal van Jan Heerze, 
kunnen de kinderen vragen stellen.  
Hierna is er voor de kinderen die dat willen de gelegenheid dit boekje te kopen voor 15 euro. 
Hiervoor kunnen ze na afloop van beide sessies (dus om 12.30 uur) even meelopen naar 
boekhandel den Boer, waar ze een gesigneerd exemplaar krijgen. Mocht uw kind 
geïnteresseerd zijn in dit boek, wilt u hem of haar dan op woensdag 12 oktober 15 euro 
meegeven? 

 
Met vriendelijke groet  
en alvast een heel prettig weekend toegewenst, 
Jacques van der Vlies	


