
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wo 21 maart:    Groep 7 Boomfeestdag 

vr 23 maart:    Groepen 7 en 8 Voetbaltoernooi 

do 29 maart:    Paasviering 

vr 30 maart t/m ma 2 april:  Paasweekend 

do 5 april:    Verkeersexamen (theorie) groep 7 

do 5 april:               Talentenmiddag 

wo 11 april:    Kleuters vrij 

do 12 april:    Talentenmiddag 

di 17 t/m do 19 april:  Eindtoets groep 8 

do 19 april:    Talentenmiddag 

vr 20 april:    Koningsspelen 

vr 27 april t/m vr 11 mei:  Meivakantie 

 

   

Volgende week starten we met een nieuw thema: Donker en 

licht. Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen. 

Pasen als overwinning op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn 

in de wereld. 

De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Bartimeüs (Lucas 18, 35-43); Palmpasen (Marcus 11, 1-11); 

Seres, de blinde jongen (Johannes 9, 1-12). 

Groepen 5 en 6: Houdt het dan nooit op? (Marcus 10, 46-52); Een straaltje hoop 

(Lucas 19, 29-48). 

Groepen 7 en 8: Nieuw licht in de ogen van Bartimeüs (Marcus 10, 46-52); Donkere 

wolken boven Jeruzalem (Lucas 19, 29-48). 

 

 
Hopelijk heeft het spaardoosje bij u thuis een plek gekregen 

waardoor het de aandacht krijgt die het verdient. Zoals op het 

doosje staat aangegeven, sparen we voor de stichting ‘Kamaria naar school’. Inmiddels 

heeft de stichting een eigen website: www.kamarianaarschool.nl 

Op maandagochtend 19 maart a.s. komt Judith Roeleveld op school om voor alle 

kinderen over dit project te spreken en er beelden van te laten zien. Hierdoor zullen 

de kinderen beter gaan begrijpen waarvoor we nu eigenlijk aan het sparen zijn.   

 

 

En als dan de periode van de vastentijd voorbij is, gaan 

we het Paasfeest vieren… 

Dat doen we op donderdag 29 maart a.s.! 

We starten deze dag in de eigen klas met een paasontbijt. Deze wordt 

verzorgd door school. Later op de ochtend gaan we met alle groepen naar 

de Paaskerk waar we met elkaar (ditmaal alleen de kiknderen) het paasfeest gaan vieren. Op deze dag zullen 

we gewoon om 14.45 uur uit zijn. Daarna begint het Paasweekend. 
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Van onze Medezeggenschapsraad ontving ik het volgende verslag: 

 

Op dinsdag 6 maart jl. kwam de Medezeggenschapsraad van de Amalia Astro-school weer bijeen. Besproken 
werd onder meer het volgende: 
- selectieprocedure nieuwe directeur 
De MR is nauw betrokken bij de werving van de nieuwe directeur. Zo is de MR gehoord bij het opstellen van 
het functieprofiel voor de nieuwe directeur en is de MR vertegenwoordigd in de benoemingsadviescommissie 
(BAC). 
- privacybeleid leerlingen 
Er is gesproken over de plaatsing van foto's van leerlingen op het internet, waaronder op social media, mede 
in het licht van (nieuwe) wet- en regelgeving welke in mei van kracht wordt. Duidelijk is nu dat vanuit de 
stichting alle scholen zullen worden ondersteund door het CED. Deze stichting gaat er met de scholen voor 
zorgen dat we aan de nieuwe wet gaan voldoen. 
- stakingen, werkdruk personeel en beleid bij uitval van leerkrachten 
Waarom wordt er nu precies gestaakt, wat is het effect ervan, wat is het draagvlak onder de ouders en wat 
kunnen de ouders nog voor de school betekenen? Eén van de knelpunten blijkt het passend onderwijs in de 
klas te zijn. Daarin is een bezuiniging doorgevoerd die slecht uitpakt. Er is echt extra geld nodig. Een 
helpende hand van ouders kan dit probleem niet oplossen. Waarom en wanneer wordt de beslissing genomen 
een groep naar huis te sturen bij onverwachte afwezigheid van de leerkracht? Een goed vooruitzicht is in 
ieder geval dat er wel extra geld beschikbaar komt voor onderwijsondersteuning. 
- ouderbijdrage 
Hoe wordt deze vastgesteld en waaraan wordt de bijdrage besteed?  
- studiedag leerkrachten op 5 maart jl.  
Welke keuzes worden gemaakt t.a.v. het onderwijs en waarom? Zie de nieuwsbrief van vorige week.  
 
Notulen van MR-vergaderingen zijn op te vragen bij 
Jacques.  
Vragen? Onderwerpen die u graag door de MR behandeld ziet 
worden? Aarzel niet de MR te benaderen, in de MR zijn 
ouders en leerkrachten vertegenwoordigd! De volgende 
vergadering is op maandag 23 april a.s.. 
 
De MR is te bereiken via e-mail mr@amalia-astro.nl en 
bestaat dit jaar uit: 
Namens de ouders: Fiona Rijken-Slond, Pien Schelfhorst en 
Hilde Lubach-Veenstra 
Namens de leerkrachten: Carla de Graaf, Miriam van 
Leeuwen en Jacobine Wijnhoven 
 

 

Vandaag is het de Dag van de Leerplicht. De 

Baarnse leerplichtambtenaren vonden dit een mooie aanleiding om alle ouders van 

schoolgaande kinderen een flyer aan te bieden met meer informatie. Morgen 

krijgt uw kind deze flyer mee naar huis. 

 

In september gaven we in de nieuwsbrief aan u door welke PABO-studenten dit jaar 

stage lopen op onze school en in welke groep. Inmiddels zijn er enkele mutaties, dus 

we geven u een update: 

- Demi de Boer blijft dit schooljaar in groep 1/2-A 

- Charlotte Hibbel blijft dit schooljaar in groep 1/2-B 

- Kiki Bartels verhuisde van groep 8 naar groep 1/2-C 

- Matz Schutz verhuisde van groep 5 naar groep 4 

- Julia Vermeulen blijft als LIO het hele jaar in groep 6A 

- Julian Oey (was in groep 6B) is gestopt met zijn opleiding. 

Vanaf volgende week komt ook Karin Toxopeus haar stage-ervaringen opdoen op onze school. Zij gaat dat 

doen in groep 5. 

Nieuws van de MR 

Dag van de leerplicht 

Stagiair(e)s 

mailto:mr@amalia-astro.nl


 

 

 

Ook dit jaar gaat groep 5 vanaf april wekelijks onder schooltijd naar de Groene Inval om daar in hun eigen 

schooltuin te gaan werken. De kinderen in de groepen 6 t/m 8 kunnen na schooltijd aan de slag. Er blijkt 

nog genoeg plek te zijn, dus wanneer uw kind nog niet is aangemeld dan weet u dat het nu nog kan. Ik 

ontving daarom het volgende stukje tekst: 

Zelf een eigen stukje grond bewerken? Zelf zaaien en oogsten? Lekker buiten bezig zijn en vieze handen krijgen? 

Groenten van eigen tuin eten en vazen vol met bloemen plukken? Het kan allemaal met je eigen schooltuintje! Onder 

begeleiding van de beheerders van De Groene Inval Paul Smet en Kylie Verkaart ga je tien soorten groenten en zes 

soorten bloemen zaaien. De oogst mag je natuurlijk mee naar huis nemen! Dat kan al vrij snel als de als eerst gezaaide 

tuinkers geoogst wordt en dat gaat door tot de laatste week als de laatste bloemen worden geplukt. 

Ook kan er weer worden ingeschreven voor Ouder & Kind tuinieren. Dit is om de kinderen in de lagere groepen met 

hun papa, mama, opa of oma ook in de gelegenheid te stellen kennis te maken met tuinieren! 

Inschrijven kan via de formulieren die via de scholen zijn verspreid, maar 

ook via website www.degroeneinval.nl. Het inschrijfformulier is te vinden 

onder menu-optie ‘De Groene Inval’ - ‘Schooltuinen’. 

De kosten voor een schooltuintje zijn € 22.50. Dit is inclusief begeleiding, 

bemesting van het tuintje, de gebruikte zaden en de oogst. Het seizoen duurt van 9 april tot 27 september. Voor meer 

informatie kunt u kijken op de website www.degroeneinval.nl, een mail sturen naar info@degroeneinval.nl of bellen 

met Paul Smet, tel.nr. 035 5416013. 

  
 

 

Een poosje geleden wees ik u in de nieuwsbrief op de schoolgids die u kunt vinden op 

onze website. 

Soms komen ouders met vragen waarvan u het antwoord kunt vinden in de gids. 

Met andere woorden: als u niet meteen het antwoord op uw vraag op de website kunt 

vinden, dan doet u er verstandig aan om de schoolgids aan te klikken.  

 

 

 

 

 

Zeer regelmatig krijg ik een verzoek om als school mee te doen aan een 

bepaald onderzoek. In de meeste gevallen slaan we dit af, want ik wil collega’s, kinderen en/of ouders daar 

niet teveel mee lastig vallen. Heel soms geven we wel onze medewerking. Dat kan zijn wanneer het de 

school belangrijke informatie oplevert of wanneer het een oud-leerling betreft die ons hiervoor benadert. 

Dat laatste is het geval bij het onderzoek waarvoor deze week de ouders van groep 6 worden benaderd. Eén 

van de studenten die dit onderzoek zal uitvoeren is Marie-Christine van Weede. Zij was van 2000 tot 2008 

leerlinge aan onze school. Dus we hopen dat zoveel mogelijk ouders van de groepen 6 hieraan willen 

meewerken.  Bij voorbaat dank daarvoor, mede namens Marie-Christine. 

 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een heel fijn weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

Schooltuintjes 

Onderzoek in groep 6 

Schoolgids 

http://www.degroeneinval.nl/
http://www.degroeneinval.nl/
mailto:info@degroeneinval.nl
http://tel.nr/

