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Nieuwsbrief nr.1     2 september 2019 
 

Agenda 
 

  2 sept  Eerste schooldag: opening op het schoolplein 

  3 sept  Luizencontroleweek 

  3 sept  1e OR overleg om 20.00 uur 

  9 sept  Rondleiding voor toekomstige ouders om 9.00 uur 

10 sept  Informatieavond 19.00-21.00  (gr. 1 t/m 3)    

12 sept  Informatieavond 19.00-21.00  (gr. 8)   

September  startgesprekken (gr. 4 t/m 7)  vanaf 10 sept 

25-27 sept  Schoolkamp groep 8 

27 sept  Schoolreis (gr. 3  t/m 7)   

  1 okt   Studiedag. Leerlingen vrij 

  2 okt   Start Kinderboekenweek 

  7 okt   Koffie nieuwe ouders 

10 okt   Rondleiding voor toekomstige ouders 

21-25 okt   Herfstvakantie 

31-okt   Fietscontrole groepen 5 t/m 8 

 

 

Nieuws uit de directie 
Algemeen  

We beginnen uitgerust en weer met frisse moed. De leraren zijn alweer druk bezig 

geweest om alles op orde te brengen in de klassen en de eerste lessen goed voor te 

bereiden. Afgelopen donderdag hebben we onze eerste studiedag gehad. Samen 

hebben we de belangrijkste afspraken voor dit schooljaar vastgelegd en ook samen 

hebben we gewerkt aan de doelen op school- en groepsniveau. 

 

Wij hebben er weer zin in, jullie ook? Alle kinderen kennen hun groep al en vinden het 

vast fijn om weer lekker gewoon naar school te kunnen gaan. Ook van harte welkom 

aan de nieuwe kinderen op onze school en hun ouders.  

Dit is de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar, met nieuwe informatie en ter herinnering 

hierbij ook de belangrijkste informatie uit de laatste nieuwsbrief van juli. De volgende 

nieuwsbrief verschijnt op maandag 16 september 2019. 
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Eerste schooldag 2 september: Welkom op 

het schoolplein 

Zoals ieder jaar zullen we maandag 2 september 

om  8.30  uur  het  schooljaar  met  elkaar  op het 

plein openen. Omdat er veel nieuwe kleuters zijn, 

doen de kinderen uit groep 1/2 hier nog niet aan 

mee, zij starten in hun eigen lokaal. De kinderen 

van de groepen 3 t/m 8 worden om 8.20 uur op 

het schoolplein verwacht. Samen zullen we het schoollied zingen en zullen we de 

nieuwe collega’s aan u voorstellen. Dit duurt bij elkaar zo’n 10-15 minuten waarna de 

kinderen met hun leerkrachten naar binnen gaan. Ik blijf langer op het schoolplein om 

persoonlijk een hand aan iedereen te kunnen geven. De ouderraad zorgt daarbij voor 

een kopje koffie of thee. De ouders van de kleuters zijn hierbij uiteraard ook welkom! 

 

Gymtijden  

De gymlessen zijn dit schooljaar voor alle groepen op maandag en vrijdag met een 

uitzondering voor groep 4 op woensdag. 

 

Maandag    8.30 –   9.15 uur Groep 3 

    9.15 – 10.00 uur Groep 4  

  10.00 – 10.45 uur Groep 5a  

  10.45 – 11.30 uur Groep 5b  

  11.30 – 12.15 uur Groep 7  

  12.30 – 13.15 uur Groep 6  

  13.15 – 14.00 uur Groep 8a  

  14.00 – 14.45 uur Groep 8B  

   

Woensdag    8.30 –   9.15 uur Groep 4 

    

Vrijdag    8.30 –   9.15 uur Groep 8B  

    9.15 – 10.00 uur Groep 6  

  10.00 – 10.45 uur Groep 5a  

  10.45 – 11.30 uur Groep 5B  

  11.30 – 12.15 uur Groep 3 

  13.15 – 14.00 uur Groep 8A 

  14.00 – 14.45 uur Groep 7 

 

Schooltijden 

Ter herinnering: de schooltijden 

Onderbouw (groep 1 t/m 4) 

Maandag      8.30 - 14.45 uur 

Dinsdag         8.30 - 14.45 uur 

Woensdag     8.30 - 12.30 uur 

Donderdag    8.30 - 14.45 uur 

Vrijdag            8.30 - 12.30 uur 

Bovenbouw (groep 5 t/m 8) 

Maandag       8.30 - 14.45 uur 

Dinsdag          8.30 - 14.45 uur 

Woensdag     8.30 - 12.30 uur 

Donderdag    8.30 - 14.45 uur 

Vrijdag            8.30 - 14.45 uur 



                                                        Seizoen 2018-2019                               Parkstraat 30              

www.amalia-astro.nl             directie@amalia-astro.nl                   3743 EE Baarn 

                www. Amalia-Astro.nl                          035-5413287 

 

 

 

 

Ziekmelding/artsbezoek 

Als uw kind niet naar school kan komen wegens ziekte, bezoek aan een arts, tandarts, 

etc. neemt u hierover dan telefonisch op tussen 8.00 en 8.30 uur contact met de 

school, zodat niemand ongerust is over de afwezigheid van de leerling.  

 

 

Informatieavond groepen 1 t/m 3  

Tijdens de informatieavond op 10 september van de groepen 1 t/m 3 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 verwachten we op dinsdag 10 september  van 19.00  

  tot 19.45 uur. Plaats : spellokaal 

 - De ouders van groep 3 verwachten we op dinsdag 10  september van  

   20.00 tot 20.45 uur. Plaats:  in het lokaal van groep 3.   

 

 

Startgesprekken groepen 4 t/m 7  

De startgesprekken voor de groepen 4 t/m 7 worden gepland in de maand september. 

De leerkracht zal via Parro een planning maken zodat u zich kan aanmelden. 

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 4, 5, 6 

en 7 ontvangen deze week meer informatie over de planning van de gesprekken. 

 

 

Kwink informatie  ‘de eerste schoolweken in een nieuwe groep’: 

Uw kind zit op school om te leren. Maar wat is belangrijk voor de ontwikkeling van uw 

kind? Natuurlijk… lezen, schrijven, rekenen, taal. En alle kennis die nodig is om de 

wereld om hen heen te kunnen begrijpen. Maar er is méér! Want onderzoek wijst uit dat 

het essentieel is voor kinderen om een aantal vaardigheden goed te beheersen. Dat 

zijn: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de 

ander, relaties hanteren en keuzes maken. Als kinderen 

weten waar ze goed in zijn en waar hun grenzen 

liggen, hun (heftige) emoties zelf kunnen reguleren, zich 

kunnen inleven in anderen, vriendschappen kunnen 

onderhouden en verantwoorde keuzes kunnen maken, 

zijn ze veel beter in staat om op hun eigen wijze hun 

bijdrage te leveren aan de samenleving. En precies die 

vaardigheden ontwikkelen we op onze school met de 

methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren. 
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Tijdens de eerste vijf lessen van Kwink gaan we aan de slag met bovengenoemde 

vaardigheden: 

Les 1: Samen werken aan een veilige groep (deel 1). Over: de voorwaarden om tot  

           een gezellige  en  sociale  groep te  komen. Inclusief  afspraken  (normen) en  

           begrijpen wat belangrijk is (waarden).  

Les 2: Samenwerken aan een veilige groep (deel 2).  

Les 3: Positieve  communicatie. Over:  Aanleren  van  invoelende  en weloverwogen  

      communicatie met behulp van een basistechniek die  kinderen  vaker kunnen  

           toepassen. 

 Les 4: Omgaan met conflicten. Over: Aanleren van een techniek die kinderen helpt  

            om op een goede manier met een conflict te kunnen omgaan. Voor zichzelf  

            en met anderen. 

 Les 4: Samenwerken met verschillende klasgenoten. Over: Iedereen is anders.  

            Iedereen heeft een andere rol in de groep. Hoe ga je daar goed mee om. 

 

 

PARRO 

Ook dit schooljaar gebruikt de school de app Parro voor het 

delen van schoolinformatie. Gaat uw kind voor het eerst 

starten op de Amalia-Astro, dan ontvangt u een koppelcode 

in de mail (NB. kan ook in de SPAMbox terecht komen) 

 

Over het gebruik van de app, heeft het team een aantal afspraken gemaakt:  

Waarover communiceren wij?  

 Praktische zaken zoals bijv. afspraken voor de komende dagen, oudergesprekken,  

uitjes, spullen meenemen... (in de meeste gevallen zult u hiervoor benaderd 

worden door de klassenouder) 

 Nieuws vanuit de groep, een leuke foto (AVG-proof), een mooi project enz. 

Kortom, een kijkje in de groep. 

 Een afspraak voor een persoonlijk contact. We communiceren niet over voortgang,  

gedrag of bijzonderheden van uw kind(eren). 

 U kunt alleen reageren op een mededeling, door op     te klikken, 

afhankelijk of de leerkracht dit aan heeft gezet.  

 

Bereikbaarheid:  

De leerkrachten zijn via de Parro App op eigen werkdagen bereikbaar van 8.00 - 16.30 

uur 

 

Beschikbaarheid:  

Vanuit school streven we naar een vlotte communicatie, maar zullen lang niet altijd 

direct reageren. Het grootste gedeelte van de dag staan de meesten van ons voor de 

groep. Lesgeven aan en aandacht voor uw kind (eren) krijgt voorrang.   
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Privacy-voorkeuren en Parro 

In de app kunt u uw privacy-voorkeuren aangeven en indien nodig wijzigen. 

Ook voor het delen van beeldmateriaal in de app, is toestemming van u nodig. 

Wilt u deze en andere genoemde privacy-voorkeuren opgeven? 

Hoe u dat kunt doen: 

 

 

jn, via de stipjes achter het kind 

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande of heeft u geen 

koppelcode ontvangen, dan graag een mail naar onze ICT-coördinator Margriet van 

Wijk  (ict@amalia-astro.nl) 

 

 

Nieuws uit de OR 
Klassen app-groep  

Met de start van het schooljaar, start ook weer de taak vanuit de klassenouder om 

informatie vanuit de leerkracht te communiceren met alle ouders in de klassen app-

groep. 

 

Bij de Ouderraad zijn er verzoeken gedaan om deze app-groep relevant te houden 

en de attentiewaarde voor iedereen te waarborgen. 

Daarom heeft de OR een aantal richtlijnen beschreven voor effectief gebruik van 

dit communicatiemedium. Zodat voorkomen wordt dat ouders ‘afhaken’ in deze 

app-groep en daarmee belangrijke informatie missen. 

 

Onderstaand staan deze richtlijnen, punt voor punt, beschreven. Voor u misschien 

vanzelfsprekend, voor andere een handig hulpmiddel. 
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