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Agenda
14 januari
14 januari
14-25 januari
15 januari
22 januari
23 januari
24 januari
29-30 januari
5 februari
8 februari
11-14 februari
15 februari
18 februari
22 februari
25 - 3 maart
4 maart

Rondleiding voor nieuwe ouders, 9.00 uur
OR overleg om 20.00 uur
Toets weken
groep 5 en 6 naar Theater de Speeldoos
groep 7 naar Het Paleis ‘Escher project’ in Den Haag
MR overleg om 20.00 uur
groep 8 naar Het Paleis ‘Escher project’
Adviesgesprekken groep 8
TSO overleg
Rapport mee naar huis
Oudergesprekken
Rondleiding voor nieuwe ouders, 9.00 uur
Kleuters 's middags vrij
Meester- en juffendag
Voorjaarsvakantie
Studiedag. Alle leerlingen vrij

Nieuws uit de directie
Nieuwjaarswens
Als eerste wil ik u, ook namens het team, een gelukkig en bovenal gezond 2019
toewensen. Een nieuw jaar met nieuwe kansen, wensen en goede voornemens. Ik hoop
dat u allemaal sfeervolle feestdagen hebt gehad en lekker uitgerust bent in de vakantie!
En dan nu op naar een nieuw jaar……de plannen voor 2019 zijn geschreven en worden
op korte termijn besproken met team en de medezeggenschapsraad (MR). Via deze
nieuwsbrief zal ik u ook met regelmaat op de hoogte houden van de ontwikkelingen
waar wij als school en team mee bezig zijn.
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Praktische informatie
1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 28 januari 2019.

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/

3. Oudergesprekken

Vandaag kunt u een uitnodiging verwachten voor de oudergesprekken van
februari. Deze ontvangt u van de groepsleerkracht van uw kind.
Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de feedback die we in de vorige
ronde ontvingen.
Helaas kunt u nog geen eigen voorkeur aangeven. Dat gaat in de loop van het jaar
wel gebeuren, via Parro. Inhoudelijk zult u hierover binnenkort meer informatie over
krijgen. Dit wordt waarschijnlijk april. We zien er naar uit!

4. Kwink
Les 8: Ik zeg niet alles wat ik denk.
Kwink van de week: onderbouw: Doe soms je mond op slot ( week 02/03)
bovenbouw: Denk na voordat je iets zegt.
Jonge kinderen zegge doorgaans wat er in ze opkomt. Ze staan er niet bij stil of dat
wel of niet leuk is voor de ander. Het is goed kinderen bewust te maken van het
effect van hun woorden. We leren dat het soms beter is om je mening/wat je wil
zeggen voor je te houden.
Het is voor kinderen belangrijk dat ze een mening hebben en dat ze deze op een
positieve opbouwende manier kunnengeven. Maar het is ook goed dat kinderen
weten dat er momenten zijn waarop ze jun mening juist niet hoeven te geven. Dit
heeft vooral te maken met het leren zich verplaatsen in de emoties en belangen van
de ander
Les 9: Ik ontdek dat het leuk is dat we verschillend zijn
Kwink van de week: Wees blij met verschillen ( week 04/05)
Iedereen is anders. Als kinderen op een open en positieve manier met elkaar kunnen
praten over de onderlinge verschillen, is dit goed voor de samenhang in de groep. In
de lessen geven we de kinderen regelmatig gelegenheid om dingen over zichzelf te
vertellen en om elkaar vragen te stellen om meer van elkaar te weten te komen.

5. Citoweek
De komende weken zijn er cito-toetsen; deze geven de leerkracht richting voor het
bepalen van niveaus en instructiebehoefte voor de komende lesperiode.
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6. Wisseling in de formatie van groep 7b
Na 5 jaar werkzaam geweest op de Amalia-Astro gaat Wina Veldkamp, leerkracht
van groep 7b, op een andere school buiten onze stichting in Soest werken.
Zoals jullie misschien wel weten is Wina dit schooljaar gestart met een
directeursopleiding. Hoewel zij voorlopig nog niet klaar is met deze opleiding, is haar
nu al een functie van adjunct-directeur aangeboden op een andere school. Per 1
maart zal zij daarom een overstap gaan maken. Natuurlijk vind ik dit heel jammer,
maar ik gun haar deze nieuwe kans van harte! en wil ik haar alvast bedanken voor
haar grote inzet en betrokkenheid op onze school. We zullen haar zeker missen.
We zullen afscheid van haar nemen op de juffen- en meestersdag (22 februari).
Vanaf maart zal Carla van maandag t/m woensdag groep 7b onder haar hoede
nemen. Voor de donderdag en vrijdag komt een nieuwe leerkracht om onze team
te versterken. Het selectieprocedure is bijna afgerond. Zodra bekend kan worden wie
dat is, zal ik u op de hoogte stellen.

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad (MR)
Samen met de directie zorgt de MR voor de goede ontwikkeling van de school, de
samenwerking; elkaar steunen en scherper maken. Dit is heel goed en we zijn daar heel
dankbaar voor.
In de eerste helft van dit schooljaar is de MR drie maal bijeen geweest. Onder meer zijn
aan de orde geweest: het schoolplan 2018-2019 (instemming gegeven), het
SchoolOndersteuningsProfiel SOP (positief geadviseerd), het Overblijfreglement TussenSchoolse Opvang TSO (positief geadviseerd) en de begroting.
De MR bestaat dit schooljaar uit Fiona Rijken, Hilde Lubach en Pien Schelfhorst (ouders)
en Frances van de Graaf, Miriam van Leeuwen en Jacobine Wijnhoven (leerkrachten).
Aan het begin van iedere vergadering verschaft de directeur de MR (desgevraagd)
informatie en licht zij onderwerpen toe ten aanzien waarvan de MR een instemmings- of
adviesbevoegdheid heeft.
Door ouders aangedragen onderwerpen, zorgen of discussiepunten worden in de MR
nadrukkelijk aan de orde gesteld. Wilt u iets delen, dan kunt u de MR bereiken via het emailadres mr@amalia-astro.nl of natuurlijk een van de leden persoonlijk aanspreken. De
MR vertegenwoordigt de belangen van ouders en personeel!
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