Medezeggenschapsraad

• Loles Bobo Ruiz, directeur
• Iris de Koning, intern begeleider
• Adrie Rossen, vakleerkracht
bewegingsonderwijs
• Margriet van Wijk, OICT-
coördinator
• Betty Hemmes, onderwijs
ondersteuner
• Trudy Kuipers, administratie

•N
 amens de ouders: Fiona Rijken,
Pien Schelfhorst en Hilde Veenstra
•N
 amens de leerkrachten:
Frances van de Graaf, Miriam van
Leeuwen en Jacobine Wijnhoven

Managementteam
• Loles Bobo Ruiz, directeur
• Iris de Koning, intern begeleider
• Joke Pietersma, bouwcoördinator
• Jacobine Wijnhoven, coördinator
bovenbouw

Ouderraad
Sandra Beyer (penningm.),
Emmy van den Boogaard,
Esther Lups, Marcel/Brechje van der
Manden, Irene Mink, Marije Pott,
Caroline Prins, Juliëtte/Peter Smit,
Katja Sobrino, Esther Versteeg,
Chris van der Vlugt (voorz.) en
Amanda van Vulpen

Betalingen
Het is belangrijk dat u de juiste bankrekeningnummers gebruikt.
We zetten het voor u op een rij:
• Schoolfonds ...................................................................................................... NL67 SNSB 0931 7201 33
• Overblijven ........................................................................................................ NL70 ABNA 0439 4678 88
• Schoolreis, kleuterdag, schoolkamp,
startpakket ........................................................................................................ NL25 ABNA 0468 3868 23
Groepen 1 en 2
Schoolfonds e50,Overblijven e40,Kleuterdag e7,50

Groep 3
Schoolfonds
Overblijven
Schoolreis
Startpakket

e50,e40,e25,e15,-

Groepen 4 t/m 7
Schoolfonds e50,Overblijven e40,Schoolreis e25,-

Groep 8
Schoolfonds e50,Overblijven e40,Schoolkamp e85,-

Een aantal belangrijke opmerkingen hierbij:
Het schoolfonds betreft een vrijwillige bijdrage, maar onze ervaring leert
dat meerdere ouders bereid zijn om juist meer dan 50 euro over te maken.
Voor de leerlingen die later instromen gelden andere tarieven:
• schoolfonds: tussen 1 jan en 1 april: e25,- na 1 april: niets
• overblijven: tussen 1 jan en 1 mrt: e20,tussen 1 mrt en 1 mei: e10,-

2018
2019
Schooltijden (continurooster)
Groep 1 t/m 4			
ma 8.30 – 14.45 uur
di 8.30 – 14.45 uur
wo 8.30 – 12.00 uur
do 8.30 – 14.45 uur
vr 8.30 – 12.00 uur

Groep 5 t/m 8
ma 8.30 – 14.45 uur
di 8.30 – 14.45 uur
wo 8.30 – 12.30 uur
do 8.30 – 14.45 uur
vr 8.30 – 14.45 uur

Opmerkingen
Kleuters van 4 jaar zijn
nog niet leerplichtig
en mogen op ma/di/do
om 12.00 uur worden
opgehaald. Vooral op
donderdag is dit raadzaam.

Schoolvakanties

Studiedagen

Herfst
Kerst
Voorjaar
Pasen/Mei
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomer

(leerlingen zijn vrij)
• wo 10 oktober 2018
• ma 29 oktober 2018
• ma 4 maart 2019
• vr 21 juni 2019

ma 22 okt t/m vr 26 okt 2018
ma 24 dec 2018 t/m vr 4 jan 2019
ma 25 feb t/m vr 1 maart 2019
vr 19 april t/m vr 4 mei 2019
do 30 mei t/m vr 31 mei 2019
ma 10 juni 2019
ma 22 juli t/m vr 30 aug 2019

Daarnaast hebben de
collega’s in de kleuterbouw
drie extra studiemiddagen
op do 22 nov, ma 18 feb,
di 14 mei. De kleuters zijn
dan na 12.00 uur vrij.

Ziekmeldingen Graag telefonisch, ’s morgens tussen 8.00 en 8.20 uur.
Aanvraag verlof buiten de schoolvakanties
Op onze website vindt u de richtlijnen. Tevens kunt u daar de
formulieren vinden.

Ouderportaal
Behalve uw administratieve gegevens kunt u hier ook het digitale rapport
van uw kind bekijken. Deze zullen gereed zijn op resp. vrijdag 8 februari en
vrijdag 5 juli. Wanneer u niet (meer) beschikt over de inloggegevens, is een
e-mail naar school voldoende om deze opnieuw te verkrijgen.

Amalia-Astroschool

Andere teamleden

Onze school valt, met 9 andere scholen
in Baarn, Soest en Soesterberg, onder
de Stichting PCBO Baarn-Soest.
Postbus 3178, 3760 DD Soest
035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl
www.pcbobaarnsoest.nl

Amalia-Astroschool,
christelijke school voor
basisonderwijs
Parkstraat 30, 3743 EE Baarn
035-5413287
info@amalia-astro.nl
www.amalia-astro.nl

Jaarkalender

AUGUSTUS 2018

ma 27 eerste schooldag
do 30 info-avond groepen 7 en 8

SEPTEMBER 2018

ma 7 nieuwjaarwensen
di 29 en wo 30 adviesgesprekken
groep 8

di 4 info-avond groepen 1/2, 3 en 4
wo 5 t/m vr 7 schoolkamp
groep 8
di 11 en wo 12 startgesprekken
groepen 5 en 6
do 20 schoolreis groepen 3 en 4
wo 26 start kinderpostzegelactie
vr 28 schoolreis groepen 5, 6 en 7

FEBRUARI 2019

OKTOBER 2018

ma 4 studiedag
vr 22 voetbaltoernooi
groepen 7 en 8

wo 3 start kinderboekenweek
do 4 en vr 5 schoolfotograaf
wo 10 studiedag
ma 22 t/m vr 26 herfstvakantie
ma 29 studiedag

2018
2019

JANUARI 2019

vr 8 rapport
di 12 en wo 13 oudergesprekken
ma 18 kleuters ’s middags vrij
vr 22 podiumpresentaties
ma 25 feb t/m vr 1 mrt
voorjaarsvakantie

MAART

APRIL

Beste ouders,
Alle informatie m.b.t. onze school vindt u in de schoolgids op onze
website.
In deze flyer vindt u de meest praktische informatie uit de schoolgids.
Daarnaast kunt u van ons iedere donderdag een nieuwsbrief tegemoet
zien. Voorts verwijzen we u naar onze website en Facebookpagina.
We ontmoeten u graag op geplande momenten, maar we hebben
daarnaast ook graag contact met u als de situatie thuis of op school
daar aanleiding toe geeft.

do 1 streetwise
vr 9 schaatsdag groep 5
di 13 en wo 14 oudergesprekken
do 22 kleuters ’s middags vrij

do 4 verkeersexamen groep 7
(theorie)
vr 12 koningsspelen
di 16 t/m do 18 eindtoets groep 8
do 18 paasviering
vr 19 april t/m vr 3 mei
paasweekend / meivakantie

DECEMBER 2018

MEI

Sinds 2016 werken we aan de hand van ons schoolplan 2016 – 2020.
Onze missie is echter onveranderd gebleven: Samen op eigen wijze.
In onze schoolgids leest u meer hierover. Deze vindt u op de website.

JUNI

Groepsindeling

NOVEMBER 2018

wo 5 sinterklaasfeest
wo 19 kerstviering
ma 24 dec t/m vr 4 jan kerstvakantie

di 14 kleuters ’s middags vrij
do 16 zwemfestijn groepen 4 en 5
do 23 verkeersexamen groep 7
(praktijk)
do 30 en vr 31 hemelvaartsdagen
do 6 atletiekdag groepen 7 en 8
ma 10 tweede pinksterdag
vr 14 kleuterdag
vr 21 studiedag

JULI
LET OP:

Tijdens het schooljaar houden
we u op de hoogte wanneer
er sprake is van wijzigingen of
belangrijke toevoegingen in de
jaarkalender.

ma 1 schoonmaakavond
vr 5 rapport
ma 8 en di 9 oudergesprekken
vr 12 slotfeest
di 16 afscheidsavond groep 8
ma 22 juli t/m vr 30 aug
zomervakantie

Onze missie: Samen op eigen wijze

Dit jaar zijn onze leerlingen over de volgende 11 groepen verdeeld:
Groep 1/2-A Miranda Kruithof, Anke Donk en Demi de Beer
Groep 1/2-B Anneloes Dijkman en Simone Scholten
Groep 1/2-C Anja Termaat en Mirjam Windsma
Groep 3
Miriam van Leeuwen en Janet Havinga
Groep 4A
Frances van de Graaf en Hennie Blijleven
Groep 4B
Joke Pietersma en Anneke Sonnenberg
Groep 5
Eloy Kok en Diana de Graaf
Groep 6
Ellis Bos en Anne ten Brincke (wo.)
Groep 7A
Conny Wijnolts
Groep 7B
Wina Veldkamp en Rens Smit
Groep 8
Jacobine Wijnhoven en Rens Smit

