Nieuwsbrief nr.7

3

december

2018

Agenda
3 december
3 december
5 december
19 december
21 december
22 dec-6 januari
7 januari

Rondleiding voor nieuwe ouders, 9.00 uur
Surprises inleveren
Sinterklaas op school
Kerstviering op school
Alle leerlingen om 12 uur vrij
Kerstvakantie
1e schooldag. Deze week luizencontrole

Nieuws uit de directie
Uit de vergaderingen met de medewerkers van de tussenschoolse opvang (TSO) is
gebleken dat het gedrag van een aantal leerlingen in de bovenbouw tijdens de grote
pauze niet door de beugel kan. Ook uit onze leerlingenvragenlijst en gesprekken met
leerlingen en ouders, komt naar voren dat het buitenspelen tijdens de grote pauze door
een aantal leerlingen als onprettig wordt ervaren. Dit willen we niet!
Als school vinden wij onze normen en waarden heel belangrijk en wij gaan er vanuit dat
dit bij u ook zo is. Daarom hebben we besloten de kaders voor alle betrokkenen duidelijk
te maken, zodat we kunnen werken aan ons doel: leerlingen die tijdens de TSO gezellig
samen spelen en respectvol met iedereen omgaan.
In de bijlage vindt u de TSO regels die vanaf vandaag van kracht zijn. Deze regels zijn
opgesteld door het team, in samenwerking met de TSO medewerkers en met een positief
advies van de MR-ouders. De regels worden door de leerkrachten en de medewerkers
van de TSO in de klassen besproken. Zo weten de kinderen welk gedrag we van ze
verwachten en welke consequentie het heeft als ze er voor kiezen om zich niet aan de
regels te houden. Eind januari evalueren we of het toepassen en naleven van deze
regels, het gewenste resultaat oplevert: gezellig en respectvol samen spelen.

Praktische informatie
1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 17 december.
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2. Kwink: Vertrouw op wat je kunt! ( week 49/50)
Les 7 : Ik ontdek waarin ik vertrouwen heb.
Als kinderen voldoende zelfvertrouwen hebben, gaan ze uitdagingen aan, zijn ze niet
bang fouten te maken en is er ruimte tot leren en ontdekken. Ook in de contacten
die ze aangaan. Het ene kind heeft van nature meer zelfvertrouwen dan de ander.
Maar aan zelfvertrouwen kun je werken. En zelfvertrouwen kan groeien. Fouten
maken hoort daarbij. In een sterke groep krijgen kinderen daar de ruimte voor, zonder
daarop afgerekend te worden.

3. Aankomst Sinterklaas 2018
Ja hoor, Sint heeft toegezegd ook dit jaar naar de
Amalia-Astro te komen! A.s. woensdag, op 5
december, hoopt hij om half negen met een aantal
trouwe metgezellen te arriveren. Ditmaal organiseren
we de ontvangst iets anders. De kinderen gaan
namelijk om 8.20 uur (!) eerst even naar hun eigen klas.
Ze houden hun jas aan en als de groep compleet is
gaan ze groep voor groep met de leerkracht naar
buiten. De groepen 1 t/m 4 gaan naar het kleuterplein
en de groepen 5 t/m 8 naar het voetbalpleintje op het
grote plein. Zo hopen we dat alle kinderen Sint heel
goed kunnen zien aankomen. Voor de aanwezige ouders houden we een plek vrij
achter het lint op het grote plein. Sint en pieten lopen vervolgens (met groep 1 t/m 4
in hun kielzog) via het kleuterplein naar het grote plein alwaar het officiële welkom
zal plaatsvinden. De kinderen mogen verkleed als piet, als Sint en natuurlijk ook in
Spaanse kledij komen. Het schoencadeau, de castagnetten, moeten mee! De
groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur uit. Groep 5 t/m 8 om 12.30 uur.
Zorgt u er wel voor dat uw kind(eren) uiterlijk om 8.20 uur op school is/zijn?! We gaan
er natuurlijk weer een heel gezellige dag van maken.

4. Kerstfeest woensdag 19 december 2018
Dit jaar vieren we kerst met de kinderen in de eigen
klas. De kinderen luisteren naar het kerstverhaal,
zingen en eten samen. We willen u vragen om iets
lekkers te
maken, zodat de kinderen van een kerstbuffet
kunnen genieten.
Vanaf maandag 10 december hangen er
intekenlijsten bij de deur van elke klas.
Op woensdagavond wordt uw kind om 18.00 uur in de klas verwacht. Iedereen
komt die avond via het grote plein de school binnen. U kunt de gerechten/hapjes in
de klas brengen.
Om 19.00 uur kunt u uw kind weer in de klas ophalen. Tussendoor kunt u naar huis
gaan of op het grote plein vertoeven, waar een kraam staat met warme chocomel
en glühwein.
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5. (Verkeers)veiligheid rondom de Amalia-Astroschool
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig van en naar school kunnen lopen
en fietsen. Het is bij het brengen/halen druk rondom de school, hierdoor word het
onoverzichtelijk en ontstaan er gevaarlijke situaties.
- De directe omgeving rondom de school houden we zoveel mogelijk autovrij. We
parkeren de auto daarom alleen binnen de daarvoor bedoelde parkeerplekken.
(bijvoorbeeld de parkeerplaats van de JUMBO) en minimaal 5 meter van de hoek
van de straat.
- De oversteekplaatsen houden we autovrij, zo kunnen de leerlingen veilig
oversteken
- Gele onderbroken strepen houden we autovrij
- Op de parkeerplaats van de BSO-taxibussen, staan alleen BSO-voertuigen.
- Wij stimuleren onze leerlingen om op de fiets naar school te komen.
Laten wij ons allemaal aan de verkeersregels houden, zodat de veiligheid van onze
leerlingen/kinderen rondom de school is gegarandeerd. De laatste weken zijn er
rondom de school, door de handhaving van Baarn, verschillende waarschuwingen
uitgedeeld. Laat het bij een waarschuwing blijven!
We hopen dat we ons samen aan de verkeersregels houden en een veilige
schoolomgeving kunnen garanderen.
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