Nieuwsbrief nr.1

3 september 2018

Agenda
4 september
5 - 7 september
10 september
11-12 september
17 september
20 september
26 september
28 september
3 oktober
4 - 5 oktober
10 oktober
22-26 oktober
29 oktober

Informatieavond groepen 1 t/m 4
Schoolkamp groep 8
OR overleg
Startgesprekken groepen 5-6
MR overleg
Schoolreis groepen 3-4
Start kinderpostzegelactie
Schoolreis groepen 5 t/m 7
Start kinderboekenweek
Schoolfotograaf
Studiedag. Leerlingen vrij.
Herfstvakantie
Stichting studiedag. Leerlingen vrij.

Nieuws uit de directie
Algemeen
De eerste week van het nieuwe
schooljaar zit er al weer op! Het was
gezellig en leuk om iedereen te zien.
Voor iedereen was het weer even
wennen. Wat fijn om te zien dat in alle
groepen de kinderen hun plekje hebben
gevonden en dat het een goede start is
geweest.
Voor enkelen van jullie is de Amalia-Astroschool nieuw. Voor sommige kinderen is dit het
eerste schooljaar, voor anderen zal dit het laatste schooljaar zijn. In ieder geval gaan
we samen één jaar doorbrengen. We kijken uit naar een fijne samenwerking waarin
ieder zijn of haar onvervangbare rol speelt.
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Praktische informatie
1. Nieuwsbrief
Vanwege praktische overwegingen zal de nieuwsbrief om de twee weken verschijnen
i.p.v. wekelijks, tenzij er onverwachte of urgente zaken te melden zijn. De volgende
nieuwsbrief verschijnt dus op maandag 17 september.
Naast de praktische informatie en het reilen en zeilen van de school, zullen we u ook op
de hoogte proberen te houden van de onderwijskundige ontwikkelingen van de
Amalia-Astroschool. Er wordt veel achter de schermen ondernomen om de kwaliteit
van het onderwijs te behouden, te verbeteren en te innoveren.
2. Agenda
Alle activiteiten van dit schooljaar die al bekend zijn, staan vanaf vrijdag 7 september
op de agenda van de site vermeld. We zullen zorgen dat de agenda up to date is.
Zie: http://www.amalia-astroschool.nl/agenda/
3. Informatieavond groepen 1 t/m 4
Tijdens de informatieavond op 4 september van de groepen 1 t/m 4 informeren we u
over de inhoud en de activiteiten van het schooljaar van uw kind. Een belangrijk doel
van deze avond is de wederzijdse kennismaking van de leerkracht met de ouders van
de kinderen.
- De ouders van groep 1/2 (vooral die van groep 1!) verwachten we op dinsdag
4 september a.s. van 19.00 tot 19.45 uur.
- De ouders van de groepen 3 en 4 verwachten we op dinsdag 4 september a.s.
van 20.00 tot 20.45 uur
Plaats: in de lokalen waar uw kind normaliter les heeft.
4. Startgesprekken groepen 5 t/m 6
De startgesprekken voor de groepen 5 en 6 zijn op dinsdag 11 september en
woensdag 12 september
Teneinde het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de persoonlijke situatie
van elke leerling hechten we grote waarde aan deze gesprekken. Tijdens dit
startgesprek kunnen we, -ouders en school- met elkaar de verwachtingen en
mogelijkheden voor het nieuwe schooljaar op elkaar afstemmen. Tijdens deze
startgesprekken kunt u alles ter sprake brengen wat ons kan helpen uw kind goed te
begeleiden in zijn/haar ontwikkeling en leerproces.
De ouders van de groepen 5 en 6 ontvangen deze week meer informatie over de
planning van de gesprekken.
5. Betalingen
In de flyer, die u maandag heeft ontvangen, vindt u
informatie over de diverse betalingen. We
ontvangen de bedragen graag zo spoedig mogelijk.
Mocht het mogelijk zijn dan ontvangen we de
betalingen graag in één keer. (Let op: wél op 3
verschillende rekeningen!)
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De schoolreisjes en het schoolkamp zijn deze maand. Wilt u deze betalingen doen vóór
de start van de betreffende activiteit? De bijdrage voor het schoolfonds betreft een
minimumbedrag. Als er ouders zijn die de school een extraatje kunnen geven, dan is
deze gift zeer welkom! Het schoolfonds zorgt voor extra uitgaven zoals: sinterklaas,
Kerst, Pasen en andere feesten, sport, excursies, enz. Alvast hartelijk dank voor deze
vrijwillige bijdrage!

6. Gymtijden
Maandag

12.30 – 13.15 uur
13.15 – 14.00 uur
14.00 – 14.45 uur

Groep 4b
Groep 4a
Groep 8

Dinsdag

12.30 – 13.15 uur
13.15 – 14.00 uur
14.00 – 14.45 uur

Groep 6
Groep 7a
Groep 7b

Woensdag

8.30 – 9.45 uur
9.30 – 10.15 uur
10.30 – 11.30 uur
11.30 – 12.30 uur

Groep 3
Groep 4b
Groep 5
Groep 8

Vrijdag

8.30 – 9.15 uur
9.15 – 10.00 uur
10.15 – 11.00 uur
11.15 – 12.00 uur
12.45 – 13.30 uur
13.45 – 14.00 uur

Groep 7a
Groep 6
Groep 4a
Groep 3
Groep 5
Groep 7b

Hoofdluis
Tijdens de hoofdluiscontrole is er in één groep hoofdluis
geconstateerd. Ouders van de betreffende leerlingen zijn op de
hoogte gesteld en de behandeling is gestart.
Mocht u onverhoopt luizen/neten vinden bij uw kind, laat het de
groepsleerkracht weten. Samen pakken we het aan en zo kan het
luizenpluis-team hierop anticiperen. Daarnaast is het verstandig om
regelmatig, bijvoorbeeld 1 keer per week, de haren van uw kind te
controleren.
Mocht uw kind voor de controle al luis/neten hebben, geef dit dan door want dan is
het bekend dat uw kind al behandeld wordt en dan hoeft uw kind niet opgehaald te
worden voor een extra controle.
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