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do 2 november:   Doemiddag 
di 7 november:   Groepen 1/2: Muziekvoorstelling Zwier (Gaspard de Coligny) 
wo 8 november:  Groep 8 Afvalproject 
do 9 november:   Doemiddag 
vr 10 november:  Schaatsdag groep 5 
di 14 november:  Groep 4 project De Kleurkamer (speellokaal) 
di 14 november:  Groepen 7 en 8 dansvoorstelling The Match (Speeldoos) 
di 14 en wo 15 november: Oudergesprekken groepen 1 t/m 4, 7 en 8 
do 16 november:  19.00-21.00 uur: Versieravond Sint 
ma 20 november:  20.00 uur: Ouderraad 
wo 29 november:  Groepen 1 t/m 4 zetten hun schoen 
wo 29 november:  Informatieavond VO voor ouders groep 8 
di 5 december:   Sintfeest (groepen 1 t/4 om 12.00 uur vrij) 
do 7 december:   20.00 uur: Medezeggenschapsraad 
vr 15 december:  Groepen 1/2 naar de kerststal 
di 19 december:  Avond: Kerstviering in de Paaskerk (aanvangstijd volgt) 
vr 22 december:  12.00 uur: Begin kerstvakantie 

 
	
Volgende week gaan we verder met het thema Helden! 
Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?  
De bijbelverhalen van volgende week: 
Groepen 1 t/m 4:  
Bang én dapper (Rechters 6, 25-32); Weglopers… (Rechters 7, 1-8). 
Groepen 5 en 6:  
Een held in het donker (Rechters 6, 25-32); Gideon kiest een leger (Rechters 6, 33-40 
en 7, 1-8) 
Groepen 7 en 8:  
Baäl staat voor paal (Rechters 6, 25-32); Een vreemde Gideonsbende (Rechters 6, 33-
40 en 7,1-8). 
 
In het materiaal van Trefwoord kwamen we het volgende stukje tegen over dit thema 

Helden, bedoeld voor u als ouders. Ik geef het graag u mee. 
 
Superman en Supervrouw, ze spreken tot de verbeelding. Ze kunnen dingen die gewone mensen niet kunnen en ze 
durven wat niemand anders durft.  
Helden zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd zijn. Ook in de Bijbel komen we ze tegen. Denk maar aan 
Jozua: met veel lef en moed neemt hij de leiding op zich om het joodse volk het Beloofde Land binnen te leiden. 
Een gebied vol gevaren en bedreigingen. En hoewel er soms stevig gevochten wordt in deze Bijbelverhalen is de 
boodschap duidelijk: de toekomst win je niet met spierballen maar met vertrouwen en geloof.  
Jozua is een heel menselijke held: hij twijfelt en durft bang te zijn. Een held die gewoon en tegelijk heel bijzonder 
is. Die spanning herkennen kinderen ook bij zichzelf. 
 
De kinderen ontdekken dat ze niet de held hoeven te spelen, en dat niet iedere waaghals een ‘hero’ is. Ze leren aan 
de hand van voorbeeldfiguren uit de geschiedenis en in hun eigen leefwereld dat helden ons inspireren omdat ze lef 
tonen en geloven in zichzelf en anderen.  

Hier ligt ook een mooie rol voor ons als opvoeders. 
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Geslaagde fietscontrole 

Versieravond 

Nieuwe invulling Doemiddagen  

 
De Sintcommissie (bestaande uit een aantal leerkrachten en ouders 
uit de ouderraad) is al druk bezig met de voorbereidingen van het 

Sintfeest. We hebben daarbij natuurlijk af en toe wel wat hulptroepen nodig. Dat is bijvoorbeeld 
het geval op donderdag 16 november. Op die avond willen we tussen 19.00 en 21.00 uur de 
school in sintsfeer gaan brengen. Het zou heel fijn zijn wanneer op die avond genoeg ouders 
aanwezig zijn om hierbij hun steentje bij te dragen. Noteert u het alvast in de agenda? Bedankt alvast! 

 
 
Zoals eerder gemeld geven we dit jaar een andere invulling aan de 

doemiddagen. De doe-activiteiten (vooral gericht op de culturele leergebieden) vinden tijdens 
deze middagen vooralsnog in de eigen groep plaats. Zo zagen we vanmiddag de volgende 
activiteiten: een circuit van spelend leren (groepen 3), het ontwerpen van een ‘eilander’ 
(groep 4), dans en drama (groep 5), mijn lijf in de vorm van een letter (groep 6A), drama 
(groep 6B), programmeren (groep 7) en een dorp van papier maché (groep 8). In sommige 
groepen wordt hierbij weer gebruik gemaakt van ouders cq gastleerkrachten. 

 
 
 
 

Woensdagochtend was het zover, de fietscontrole op de Amalia-Astroschool.  

De fietsen van de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 stonden gereed op het schoolplein voor de algemene controle. 
Veilig en zichtbaar naar school fietsen vinden we heel belangrijk! 
 
In samenwerking met de ANWB-lichtbrigade, John van Ee (van Bike Totaal ‘Steven 
Koelewijn, ouders van de verkeerscommissie en groep 8 werden alle fietsen 
gecontroleerd. Groep 8 controleerde eerst of ze hun eigen fiets op orde hadden, 
m.b.v. een check-kaart en daarna de fietsen van de andere groepen.  
 
De meeste leerlingen hadden hun fiets prima op orde. Een groot deel van de 
fietsen dat niet in orde was werd direct gemaakt. Met het hulppakket van de 
ANWB-lichtbrigade konden diverse voorlampen, achterlampen en vele batterijen 
worden vervangen!  

 
Helaas is het niet gelukt om alle gebreken te verhelpen. De leerlingen 
hebben allemaal hun eigen check-kaart meegekregen. Hierop staat of de 
fiets oké is of dat er nog gebreken zijn. De top drie van de gebreken is:  
- niet werkende verlichting,  
- weinig tot geen reflectie op banden en trappers  
- het ontbreken van een bel.  
Van de fietsenwinkel ‘Steven Koelewijn’ hebben wij voor iedereen een 
kortingsbon gekregen (zie bijgaande PDF). John bedankt voor je kundige 
hulp! 

 
 
Wij vragen u, als ouders/verzorgers, er samen met de kinderen voor 
te zorgen dat de fiets op orde komt.  
Als de fiets oké was, kreeg de leerling een sticker. Als dat niet het 
geval was en deze leerling (of zijn/haar ouders) deze of volgende 
week zijn fiets in orde maakt, kan hij/zij dat laten checken door juf 
Jacobine (groep 8, wo/do/vr aanwezig) en alsnog de oké-sticker 
krijgen. 
 
 
 
  
Met vriendelijke groet  
en alvast een heel prettig weekend toegewenst,  
Jacques van der Vlies	


