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Hij komt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ma 5 december:  Sintfeest! 

vr 16 december:  Groepen 4, 5 en 6 naar Studio Snugger 

wo 21 december:  18.00 uur: Kerstviering in school 

vr 23 december:  12.00 uur: Begin kerstvakantie voor alle groepen 

ma 9 januari:   Eerste schooldag van 2017 

 

 
Volgende week gaan we op weg naar Kerst met een nieuw thema: 

Kinderen van goede wil 

Inhoud: Over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen te vieren verdwenen 

is. Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het leven van mensen. De 

verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Johannes, boodschapper van de vrede (Lucas 1, 5-25; 57-58). 

Groepen 5 en 6: Een bijzondere taak voor Zacharias (Lucas 1, 5-25 en 57-80). 

Groepen 7 en 8:Een engel in de tempel (Lucas 1, 5-25 en 57-80). 
 

 

 

Ja hoor, Sint heeft toegezegd ook dit jaar naar de Amalia-Astro te komen! A.s. maandag, 

op 5 december, hoopt hij even na half negen met een aantal trouwe metgezellen te 

arriveren. 

Ditmaal organiseren we de ontvangst iets anders. De kinderen gaan namelijk om 8.20 

uur (!) eerst even naar hun eigen klas. Ze houden hun jas aan en als de groep compleet 

is gaan ze groep voor groep met de leerkracht naar buiten. De groepen 1 t/m 4 gaan 

naar het kleuterplein en de groepen 5 t/m 8 naar het voetbalpleintje op het grote plein. Zo hopen we dat alle 

kinderen Sint heel goed kunnen zien aankomen. Voor de aanwezige ouders houden we een plek vrij achter het lint 

op het grote plein. 

Sint en pieten lopen vervolgens (met groep 1 t/m 4 in hun kielzog) via het kleuterplein naar het grote plein alwaar 

het officiële welkom zal plaatsvinden. 

Natuurlijk krijgen de kinderen ’s morgens iets lekkers van de ouderraad, maar een lunchpakket mag u zelf 

meegeven. De schooltijd is identiek aan andere dagen, dus om 14.45 uur gaat de school uit. 

Zorgt u er wel voor dat uw kind(eren) uiterlijk om 8.20 uur op school is/zijn?! 

We gaan er natuurlijk weer een heel gezellige dag van maken. En daarnaast zijn we ook benieuwd welke groep de 

gouden bezem gaat winnen…. 

 
 

 

 

 

 

In het stukje over Trefwoord (zie boven) schrijf ik dat we vanaf volgende week op weg 

gaan naar Kerst. A.s. zondag is het al de tweede adventszondag. Gelukkig hebben we nu 

wat meer schooldagen tussen sint en kerst. Zodoende hebben we volgende week na 

maandag ook even geen versiering in de school. De kerstcommissie zorgt ervoor dat de 

school vanaf maandag 12 december in kerstsfeer is omgetoverd. 

De informatie over de kerstviering krijgt u in de nieuwsbrief van volgende week. 
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Bijlagen 

Brief van bestuur 

Welkom aan nieuwe leerlingen 

Stagiaires 

Bij afscheid kleuters 
 

 

 

We hebben een tweetal verzoeken aan de ouders/grootouders die ’s morgens een kleuter in de klas brengen: 

- Om 8.30 uur willen de leerkrachten graag met de les beginnen, dus houdt u het afscheid zo kort mogelijk. 

- Wilt u ervoor zorgen dat de meegekomen jongere broertjes en zusjes de kleutermaterialen en boeken op hun plek 

laten liggen?  

 

 

 

 

U heeft het afgelopen week vast meegekregen: Het basisonderwijs in Nederland luidt de 

noodklok. Door (o.a.) de WWZ-regeling is het heel moeilijk geworden om in geval van 

ziekte van een leerkracht een vervang(st)er voor de klas te krijgen. Dat geldt voor heel 

Nederland, dus ook in onze regio, op de scholen van ons bestuur en kan dus ook op onze 

school een probleem worden. In de bijlagen vindt u een brief van ons bestuur over dit 

onderwerp en ook een extra brief met aanvullende informatie. 

Tot op heden hebben wij het geluk dat we op onze school nog geen groepen hoeven te verdelen, of samen te 

voegen, of naar huis te sturen. Maar de kans bestaat dat we wellicht binnenkort ook tot dergelijke maatregelen 

moeten overgaan. Het lijkt me goed om u dat alvast mee te geven.  

 

 

 

 

Vlak voor de zomervakantie hebben we kinderen welkom geheten die voor 1 oktober op onze school zouden gaan 

beginnen. Maar sinds 1 oktober zijn er ook al weer 6 vierjarige kleuters bij ons aan hun schoolcarrière begonnen: 

- Shanti Willems en Senna Vossenberg in groep 1/2-A 

- Liselotte Schrijver en Olivia Sarian in groep 1/2-B 

- Mees Pollen  en Floris Kühr in groep 1/2-C 

Van harte welkom op onze school! We hopen dat jullie je heel snel thuis voelen op de AA! 

 

 

 

 

U had van ons ook nog een lijstje tegoed met de namen van de 

stagiaires die dit jaar op onze school veel praktijkervaring 

hopen op te doen: 

- Elza van Arkel in groep 1/2-B 

- Hidde Tuininga in groep 1/2-C  

- Mindel Beukers in groep 3 

- Raymon Koops in groep 4 

Elza en Hidde doen de PABO. Mindel en Raymon volgen de 

opleiding voor onderwijsassistent. 

Daarnaast hebben we natuurlijk in groep 7 onze LIO-student 

Emma van der Burgh. Zij hoopt aan het eind van dit schooljaar 

aan de PABO af te studeren en draagt dus samen met Carla dit 

jaar al de eindverantwoordelijkheid voor hun groep. 

 

 

 

 

Naast de informatie over het vervangingsprobleem vindt u in de bijlagen flyers over de Baarnse Winterspelen en de 

Magische Ring van Sint. In de serie met resultaten van de doemiddagen ditmaal twee voorbeelden van kinderen die 

strips hebben getekend. 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel gezellig Sintweekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 


