
 

 

 

 

 

 

 

 
do 8 juni:   Atletiekdag groepen 7 en 8 

vr 9 juni:   Kinderen vrij i.v.m. studiedag 

ma 12 juni:   20.00: Ouderraad 

di 13 juni:   Groepen 1/2 excursie Dierenpark Amersfoort 

di 13 juni:   Groep 6 Polderproject 

wo 14 juni:   20.00: Medezeggenschapsraad 

ma 19 juni:   Schoonmaakavond 

wo 21 juni:   Actie Hot Dogs 

do 22 juni:    Groep 4 excursie Paleis Soestdijk  

vr 23 juni:   Tweede rapport  

ma 26 en di 27 juni:  Oudergesprekken 

di 27 juni:   Prikactie: school begint om 9.30 uur 

vr 30 juni:   19.00-21.00: Slotfeest  

ma 3 juli:   Groep 3 excursie Dierenpark Amersfoort 

ma 3 juli:   Groepen 5 en 6 excursie Zuiderzeemuseum 

ma 3 juli:   Groep 7 excursie Rijksmuseum 

ma 3 juli:   Groep 8 excursie Walibi  

di 4 juli:   Afscheidsavond groepen 8 

vr 7 juli:   12.00: Begin zomervakantie 

 

 

 

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Vreugde en verdriet.  

Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan 

maken. 

De bijbelverhalen volgende week: 
Groepen 1 t/m 4: Job is blij met alles wat hij heeft (Job 1). 
Groepen 5 t/m 8: Job is gelukkig (Job 1, 1-12). 

 

 

 

Ook komend weekeinde hebben de kinderen een dag 

langer vrij, want zoals u weet hebben we morgen 

studiedag. We komen dan als team bijeen om o.a. het 

jaarplan van komend schooljaar door te nemen. 

Vervolgens buigt ook de MR zich volgende week nog over 

de belangrijkste onderdelen van dit plan, waarna we u als 

ouders in de volgende nieuwsbrief kunnen informeren over 

de groepsindeling enz. 
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Van een aantal meisjes uit groep 8 kreeg ik het volgende stukje voor deze nieuwsbrief. 

 
ACTIE HOTDOG 

  

Wij, Juliette, Naniek, Julia en Feline van groep 8 organiseren Actie hotdog!  
We nodigen jullie uit om een heerlijk broodje hotdog te komen eten voor ALS. 
  

ALS is een vreselijke spierziekte  waarbij alle spieren langzamerhand het niet meer doen. 
Om onderzoek te doen naar ALS is geld nodig.  
Dus kom woensdagmiddag 21 juni van 12:00 tot 14:00 op het grote plein van de Amalia-Astroschool 
(Parkstraat 30) een heerlijke hotdog kopen voor 2 euro  
Houdt u niet van hotdogs?? Doneren kan ook! 
 

 

 

 

 

In de flyer en bovenaan de nieuwsbrief las u reeds de datum: 

Op maandagavond 19 juni verwachten we weer voldoende ouders om een 

aantal schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Van 19.00 tot 21.00 uur 

gaan we die avond aan de slag. U bent van harte welkom! 

 

 

 

 

 U hebt er vast al iets over gelezen of gehoord: Op dinsdag 27 juni a.s. beginnen de scholen in Nederland 

een uur later. Inmiddels hebben we als stichting ervoor gekozen 

om aan deze actie mee te doen. U kunt daarom volgende week 

een brief verwachten van onze bestuur waarin u verder wordt 

geïnformeerd. U kunt nu al de petitie ondertekenen via 

www.pofront.nl 

 

 
 
 

Wat was het jammer dat het atletiektoernooi vandaag niet kon doorgaan. We hoorden dat pas gisteren om 

12.00 uur, dus de kinderen konden we pas op de valreep informeren en daarna via een e-mail ook de ouders 

van de groepen 7 en 8. 

 
 

 

 

Naast een flyer over Actie Hot Dogs vindt u een extra bijlage, namelijk een flyer over het 

Schaapscheerdersfeest. 

 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een heel goed weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 

 

 

Actie voor ALS 

Flyers 

Schoonmaakavond 

Prikactie 

Jammer 

http://www.pofront.nl/

