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Agenda
19 december
21 december
22 dec-6 januari
7 januari
14 januari
14 januari
20 januari
29-30 januari

Kerstviering op school
Alle leerlingen om 12 uur vrij
Kerstvakantie
1e schooldag 2019. Deze week luizencontrole
Rondleiding toekomstige ouders
OR overleg
MR overleg
Adviesgesprekken groep 8

Nieuws uit de directie
Algemeen
Na een heel gezellig en druk Sinterklaasfeest, is de kerstperiode op school begonnen.
De kerstliedjes klinken overal: in alle groepen, gangen… er wordt flink gezongen. In alle
klassen is er een uitstekende kerstsfeer. Ook wordt er tijd besteed aan de creativiteit
van de kinderen. Ze zijn bezig met hele bijzondere kerststukken.
Samen met het team wens ik u een hele fijne Kerstdagen en daarna een mooie
jaarwisseling.

Praktische informatie
1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 14 januari.

2. Agenda
Alle activiteiten van dit schooljaar die al bekend zijn, staan op de agenda van de
site vermeld. We zorgen dat de agenda up to date is.
Zie: http://www.amalia-astroschool.nl/agenda/
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3. 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.
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.

4. Winterspelen bij Jeugdsportcoördinatie gemeente Baarn op 27 december
Voor meer informatie zie: www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn :

5. Wisseling in de formatie van groep 7b en 8
Met ingang van 1 januari 2019, gaat meester Rens op een andere school binnen
onze stichting werken. Hij gaat voor 4 dagen aan de slag bij de Da Costaschool in
Soest. Hij heeft de kans gekregen om voor één groep te gaan werken, in plaats van
de meerdere groepen op onze school. Ik gun hem deze nieuwe kans van harte en
wil hem bedanken voor zijn inzet in groep 7B en 8.
Na de kerstvakantie zal Carla de Graaf, een heel bekende leerkracht voor zowel de
leerlingen als het team, weer bij de Amalia Astroschool in groep 7b en 8 komen
werken.

6. Nieuws vanuit administratie
 AVG
In de afgelopen weken heb ik de binnengekomen formulieren betreffende de AVG
verwerkt zover dit al mogelijk was, de puntjes moeten nog op de i, maar we zijn al
een heel eind.
Uit de gegevens blijkt dat er 141 gezinnen zijn die géén toestemming geven op één
of meerdere onderdelen t.a.v voor het plaatsen van foto’s/filmpjes, op website,
social media, de nieuwsbrief en/of de schoolgids, een brochure of flyer. Dit houdt in
dat wij besloten hebben om geen foto’s/filmpjes op genoemde onderdelen meer
te plaatsen waarop kinderen herkenbaar in beeld zijn. Dit omdat het in de praktijk
onmogelijk wordt om in de gaten te houden wie wel en wie niet in beeld mogen
komen.
Voor de overige onderdelen zijn aparte lijsten, waarop de toestemming duidelijk
aangegeven wordt. Dank voor uw respons.
Van een aantal gezinnen heb ik nog geen formulier ontvangen. Hierover heeft u
een mail ontvangen. Zou u hier zo spoedig mogelijk op willen reageren? Alvast
bedankt.
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 Leerlingstamkaarten van Parnassys
De leerlingstamkaarten waar u gegevens van uw kind(eren) op hebt aangepast en
ook de aanpassingen die u via het ouderportaal hebt doorgegeven staan in de
komende weken op het programma. Mocht hierin toch nog iets ontbreken, dan zal
hierover contact met u worden opgenomen. Het is zeer belangrijk dat alle
gegevens up-to-date zijn.
 Oudergesprekken
We hebben 4 reacties gehad met feedback op het plannen van de
oudergesprekken. We zijn druk bezig om dit te verwerken, zodat het plannen zo
effectief mogelijk verloopt. We zijn aan het kijken welke mogelijkheden er zijn om
via onze leerlingvolgsysteem automatisch rekening houden met wensen van u als
ouder en van de leerkrachten.
U zult binnenkort meer horen hierover, maar in elk geval kunt u in januari een
uitnodiging tegemoet zien voor de gespreksmomenten in februari.

7. Bijdrage aan het schoolfonds
De festiviteiten op school zijn volop aan de gang, zeker in de maand december.
Ook de komende maanden staan er activiteiten op het programma zoals de
meester/ juffendag op 22 februari.
Deze speciale dagen kunnen wij niet organiseren zonder uw bijdrage aan het
schoolfonds. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest deze over te maken,
willen wij u vragen dit alsnog te doen. Graag onder vermelding van de naam en
groep van uw kinder(en) op NL67 SNSB 0931 7201 33.

8. Bijdrage voor het overblijven
Kun u ook aan de bijdrage voor het overblijven denken?
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest deze over te maken, willen wij u
vragen dit alsnog te doen. Graag onder vermelding van de naam en groep van uw
kinder(en) op NL70 ABNA 0468 3868 23.

9. Bestuursafspraken bij ziekte en geen beschikbare invaller
Tot nu toe is het bij onze school goed gegaan met de vervanging van zieke
leerkrachten, toch is het goed om te weten hoe we het gaan aanpakken als er
minder invallers beschikbaar zijn.
Tijdens de ziekteperiode zou een groep mogelijkerwijs naar huis worden gestuurd als
de hieronder genoemde opties zijn onderzocht. Er is:
1. geen invaller via IPPON (invalpool);
2. geen ander personeelslid die kan invallen;
3. geen ambulante tijd meer die kan worden ingezet voor lestijd;
4. geen personeelslid van een andere school van de stichting die kan invallen;
5. geen 3e en 4e jaars voltijd of 2e / 2 1⁄2 e jaars deeltijd student op de school
aanwezig die kan invallen.
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Verdere afspraken:
a. Het opvangen van een groep door niet gekwalificeerd personeel is geen optie;
b. De ouders worden indien mogelijk een dag van tevoren op de hoogte gesteld.
Als de ziekmelding van een leerkracht op dezelfde dag voor 8.00 uur plaatsvindt,
wordt de groep op de ochtend opgevangen op school, maar zal vanaf de
middag thuis zijn. Hierdoor hebben de ouders 1 dagdeel de tijd om opvang te
creëren;
c. Een groep wordt niet meerdere dagen belast met geen les. Dan wordt een
andere groep aangewezen en wordt intern het personeel voor een andere
groep gezet;
d. Het samenvoegen van groepen of het opsplitsen van een groep over de school
kan in principe alleen als de calamiteit op de dag ontstaat waardoor ouders
niet bijtijds kunnen worden ingelicht. Verder is dit in het licht van de
onderwijskwaliteit geen optie;
e. Het niet les krijgen van een groep wordt via de mail gemeld aan de bestuurder.
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