
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vr 13 juli:    12.00: Begin zomervakantie 

ma 16 juli t/m vr 24 augustus: Zomervakantie 

ma 27 augustus:   Eerste schooldag 2018/2019 

do 30 augustus:   Informatieavond groepen 7 

di 4 september:   Informatieavond groepen 1/2, 3 en 4 

wo 5 t/m vr 7 september:  Schoolkamp groep 8 

ma 10 september:   20.00: Ouderraad 

di 11 en wo 12 september:  Startgesprekken groepen 5 en 6 

ma 17 september:   20.00: Medezeggenschapsraad 

do 20 september:   Schoolreis groepen 3 en 4 

wo 26 september:   Startkinderpostzegelactie groepen 7 en 8 

vr 28 september:   Schoolreis groepen 5, 6 en 7 

wo 3 oktober:    Start Kinderboekenweek 

do 4 en vr 5 oktober:   Schoolfotograaf 

wo 10 oktober:   Studiedag, dus alle kinderen vrij 

ma 22 t/m vr 26 oktober:  Herfstvakantie 

 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief zag u al een overzicht op welke scholen voor VO de achtste groepers hun 

onderwijscarrière gaan vervolgen. Daarnaast is er nog één ander kind dat na de vakantie op een andere school 

verder gaat. Dat is Bobby van Klink. Wij wensen haar alle goeds op de Montinischool! 

 

Na de zomervakantie gaan we in totaal 20 nieuwe kleuters verwelkomen: 

In 1/2-A: Pia Bakker, Tristan van Essen en Annelot van der Woude 

In 1/2-B: Lucien Akkerman, Mila Hoogendoorn, Lily van Kooten, Doutzen Kuilman, Hidde Lecluse, Evi van der 

Molen, Daan Reuser, Nathan Sanders, Fien Scholte, Vera Suik 

In 1/2-C: Oscar Adams, Levey van den Berg, Winston van Dreumel, Sep van Grinsven, Tijl ter Meulen, Kaitlynn 

Taylor en Tije de Vries 

 

Daarnaast komen er nog drie andere kinderen op school (door verhuizingen 

vanuit Amsterdam en Eemnes): 

In 4A: Anna Adams 

In 7A: Philip Havinga 

In 7B: Stephanie Havinga  

 

We heten alle nieuwe leerlingen van harte welkom en een heel goede tijd op 

onze school! 
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Afscheid en welkom 



 

Van de MR ontving ik het volgende stukje: 

De MR van de Amalia-Astroschool is afgelopen schooljaar 7 maal bijeen geweest. 

Op de vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:  

 stakingen leerkrachten  

 vervangingsbeleid bij ziekte  

 begroting school 

 ouderbijdrage 

 privacybeleid en AVG 

 schoolgids 

 groepsgrootte 

 Cito-toetsen 

 

Daarnaast heeft de MR geadviseerd met betrekking tot het profiel van de nieuwe directeur en zijn enkele leden 

vervolgens nauw betrokken geweest bij de selectieprocedure. De MR is blij dat de Amalia-Astro volgend 

schooljaar een nieuwe, eigen directeur heeft, Loles Bobo Ruiz! 

 

De MR bestond afgelopen schooljaar uit: Carla de Graaf, Miriam van Leeuwen en Jacobine Wijnhoven (namens 

de leerkrachten) en Hilde Lubach (secretaris), Fiona Rijken (voorzitter) en Pien Schelfhorst (namens de 

ouders).  

Volgend schooljaar zal de plek van Carla de Graaf worden overgenomen door Frances van de Graaf. Een aantal 

van bovenstaande onderwerpen zal op de agenda terugkeren. Onderwerpen/zorgen/discussiepunten zijn 

daarnaast steeds aan te dragen via mr@amalia-astro.nl. 

 

Voorafgaand aan iedere vakantie melden we u altijd dat we 

direct na de vakantie de gebruikelijke hoofdluiscontrole 

plaatsvindt. We vragen dus nu alvast uw aandacht daarvoor.  

Controleer uw kind regelmatig op hoofdluis of neten! Doe dat in elk geval voordat uw kind 

op 27 augustus weer naar school gaat. Bij iedere controle constateren de 

hoofdluiscontrole-ouders bij sommige kinderen toch hoofdluis of neten. Dat kunt u 

voorkomen door het zelf thuis al te doen.  

 

 

Teamleden, kinderen en ouders hebben vrijdag 

flink uitgepakt met een heel mooi, muzikaal slot- en afscheidsfeest! 

U hebt er ’s avonds van 

mogen meegenieten. Maar 

het was niet alleen een 

muzikaal feest, ook de 

lekkere hapjes waren niet vergeten. Wat een goed idee om over de 5 

gekozen landen niet alleen een mooie tentoonstelling te creëren, maar 

ook u als ouders aan het werk te zetten om de heerlijkste dingen klaar 

te maken. 

 

Het werd een gezellige boel bij elkaar, in een heel ontspannen sfeer! Wat leuk dat 

veel ouders even bij mij langs kwamen om nog even de hand te schudden en/of 

mij te verwennen met cadeaus. De aanwezige ouders hebben gezien dat ik  van 

school een mooi cadeau kreeg in de vorm van een foto van het schoolgebouw 

waarop ook mini-fotootjes van alle kinderen en collega’s te zien zijn.  

 

Bedankt! 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad 

Hoofdluiscontrole 

mailto:mr@amalia-astro.nl


Ik vond het heel fijn om ook aan de school een blijvende herinnering aan te bieden. Wanneer u het nog niet 

hebt gezien, u kunt dat vast inhalen wanneer het t.z.t. een mooi plekje heeft gekregen in de school. 

Ik vertelde erbij dat een ouder van mijn vorige school in Schiedam-Kethel het kunstwerk heeft gemaakt, 

namelijk Yolande Kleiss, de moeder van Nienke die in 2000 om het leven is gebracht. In deze creatieve spiegel 

zit heel veel symboliek waarmee de verbinding van mijn vorige school in Kethel en onze school in Baarn tot 

uitdrukking wordt gebracht. Die verbinding lag er niet alleen vanwege mijzelf, maar ook doordat beide scholen 

tijdens een jubileumperiode werden geconfronteerd met het overlijden van leerlingen.   

 

Op de ochtend van het afscheidsfeest waren mijn vrouw Machteld en ik al 

opgehaald met twee mooie sportauto’s en werden we op het plein onthaald 

met een schitterende erehaag en een aangepaste versie van ‘Hallo allemaal’. 

Maar ook daarna stond muziek 

centraal, want de collega’s 

zongen met alle kinderen een 

heel leuk lied en daarna hadden 

we gelukkig ook alle gelegenheid 

om de elf groepen langs te gaan 

en een traktatie aan te bieden.  

 

Op zaterdagmiddag stond de 

afscheidsreceptie op het programma. Net als vrijdag was het wederom schitterend weer en hebben we genoten 

van de vele lieve gasten en werd ik verlegen van de mooie woorden. 

 

Het is zoals ik vrijdag al verwoordde: Ik ben blij dat ik 12 jaar lang leiding mocht geven aan deze superfijne 

school. Er was al gauw een klik met collega’s en ouders waardoor je met elkaar een gemeenschap kan vormen 

zodat je dagelijks veel kan betekenen voor elkaar, met name bij de hoogte- en dieptepunten die ik hierboven 

al even noemde. U als ouders wil ik daarom heel hartelijk danken voor de fijne 

samenwerking in de afgelopen jaren!   

 

Ik ben ook blij dat ikzelf het besluit heb mogen nemen om dit jaar een streep 

te zetten onder mijn onderwijsloopbaan. Dus niet pas wanneer het voor de 

school of voor mijzelf een belasting zou worden, maar op een moment dat ik 

nog steeds op een verantwoorde manier deze klus kon klaren. 

 

Al vaker heb ik in de nieuwsbrief aangegeven dat ik heel blij ben met mijn 

opvolgster Loles waarin ik heel veel vertrouwen heb. In de zomervakantie ga ik 

alles zo goed mogelijk aan haar overdragen. 

 

Mijn vrouw en ik blijven in Baarn wonen, dus de kans is groot dat we elkaar gewoon in het dorp blijven 

tegenkomen. Toch wens ik u op deze plek alvast alle goeds toe! 

 

 

Morgen om 12.00 uur zwaaien we de kinderen uit en hopen we ze weer te begroeten op 

maandag 27 augustus a.s. Juf Loles is er dan inmiddels helemaal klaar voor om samen met het AA-team 

(inclusief de 3 andere nieuwe collega’s) er weer een heel mooi schooljaar van te maken. 

We wensen u en uw gezin een heel goede vakantietijd toe! 

 

Met vriendelijke groet, namens het hele schoolteam,  

Jacques van der Vlies 

 

P.S. Terwijl deze nieuwsbrief al klaar was, werd ik vanochtend opnieuw  

       in het zonnetje gezet met het ‘Meester Jacquesplein’! Het kan niet op, heel erg bedankt! 

Ten slotte 


