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Nieuwsbrief nr.2      16 september 2019 
 

Agenda 
24 sept  MR overleg   

25-27 sept  Schoolkamp groep 8 

27 sept  Schoolreis (gr. 3  t/m 7). Zie de site voor meer info.  

27 sept  Met ouders gezellig aan het opruimen om 9.30 uur 

  1 okt   Studiedag. Leerlingen vrij 

  1 okt   Inspiratieavond SWV de Eem om 19.30 uur. Amersfoort. 

  2 okt   Start Kinderboekenweek 

  7 okt   Koffie nieuwe ouders 

10 okt   Rondleiding voor toekomstige ouders 

11 okt   Afsluiting Kinderboekenweek 

15 okt   OR vergadering 

21-25 okt   Herfstvakantie 

28 okt   Luizencontrole 

31-okt   Fietscontrole groepen 5 t/m 8 

7-8 nov  Schoolfotograaf 

 

Nieuws uit de directie 
Wat fijn was het op de eerste schooldag alle leerlingen op het schoolplein te kunnen 

zien en begroeten. Weer is de school levendiger geworden. Zonder de kinderen was 

alles te rustig en stil. Zoals ik tegen de kinderen zei: “Het wordt dit jaar een bijzonder jaar 

voor ons allemaal!”. Bijzonder omdat we samen veel dingen gaan doen. We gaan 

samen leren, samen spelen, samen voor elkaar zorgen en samen leuke dingen doen. 

Dit jaar wil ik graag samen met alle kinderen en leerkrachten bereiken dat niemand op 

school zich alleen voelt. Ik zei tegen de kinderen dat ik dit jaar het woord “Gele speler” 

vaak ga gebruiken om iedereen aan dit voornemen te herinneren.  

 

De GELE SPELER  

Dit jaar introduceren we de “gele speler”. Zoals u weet is onze missie: “samen op eigen 

wijze”. Samen vinden we erg belangrijk.  

 

Samen leren, samen spelen, samen voor elkaar zorgen (helpen), samen leuke dingen 

doen. 
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GELE   SPELER  
De gele speler wordt in eerste instantie geïntroduceerd als een 

spel. De leerkracht kiest een leerling uit, die die dag in het 

geheim de gele speler is, door deze een sleutelhanger in de 

vorm van een geel shirtje te geven. Deze leerling moet zoveel 

mogelijk samen leren, samen spelen, samen voor elkaar zorgen 

(andere leerlingen helpen) en samen leuke dingen doen. Aan 

het eind van de dag mogen de andere leerlingen raden wie die 

dag de geheime speler was. Nadat alle kinderen een keer aan de beurt zijn geweest is 

er voor alle kinderen een kleine verrassing.  

Ik wil graag deze week samen met de kinderen een kort youtube filmpje laten zien om 

met dit spel te starten.  

https://www.youtube.com/watch?v=HkuKHwetV6Q&t=46s 

 

Pilot startgesprekken 2019-2020 

Een van de doelen van de Amalia-Astroschool voor de komende jaren is kinderen 

meer betrekken bij hun eigen ontwikkeling en leerproces. Daarom zullen 

kindgesprekken een grotere plaats gaan krijgen in ons onderwijs. 

Op de Amalia-Astroschool werden tot nu toe voornamelijk in de bovenbouw 

gesprekken gevoerd met leerkrachten, ouders en kinderen. 

Dit jaar willen de leerkrachten van de groepen 4 tot en met 7 een pilot doen met 

startgesprekken met zowel kinderen als ouders. Deze gesprekken vinden in de maand 

september plaats. Ouders en kinderen bereiden thuis samen het gesprek voor aan de 

hand van het startgesprekformulier. Daarop staan vragen over het kind, thuis en school. 

De antwoorden zijn uitgangspunt van het gesprek. Zo leren we de kinderen en de 

ouders meteen kennen en kunnen we samen onze verwachtingen uitspreken en 

afstemmen. 

Tot nu toe lopen de gesprekken goed, leerkrachten, ouders en kinderen vinden het fijn 

om samen te spreken.  

 

Praktische informatie 

1. Nieuwsbrief 

      De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 30 september 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. Betalingen 

Hier vindt u informatie over de diverse betalingen. We hopen natuurlijk dat u de 

genoemde bedragen zo snel mogelijk overmaakt. Denkt u er dan wel aan dat het 

op drie verschillende rekeningen moet worden gestort. Dat kan helaas niet anders. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HkuKHwetV6Q&t=46s
http://www.amalia-astroschool.nl/agenda/
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Mocht het mogelijk zijn dan ontvangen we de 

betalingen graag in één keer. (Let op: wél op 3 

verschillende rekeningen!)  

Natuurlijk mag u de bedragen ook gefaseerd 

overmaken. De schoolreisjes vinden echter in 

september al plaats, dus die bijdrage (€ 30,-) 

ontvangen we wel graag voor 27 september. 

 

De bijdrage voor het schoolfonds betreft een 

vrijwillige bijdrage, maar onze ervaring leert dat 

meerdere ouders bereid zijn juist meer dan 50 euro over te maken. 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! 

 

Voor de schoolreisjes 

Startpakket groep 3                   (€ 15,-) 

Kleuterdag groepen 1/2           (€   7,50)  

Schoolreisje groepen 3 t/m 7    (€ 30,-) 

Schoolkamp groep 8                (€ 85,-), 

 

 

 

NL25 ABNA  0468 3868 23 

Voor de activiteiten en feesten (OR)  

Schoolfonds                                 (€ 50,-) 

NL67 SNSB   0931 7201 33 

Voor het overblijven (TSO) 

Overblijven                                   (€ 40,-) 

NL70 ABNA 0439 4678 88 

  Graag onder vermelding van de naam en groep van uw kinder(en)   

 

4. Trefwoord informatie: 

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de 

methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met 

daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, 

gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. 

Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de 

samenleving en de Bijbel aan de orde.  

 

Beloven ( 9 t/m 20 sept.)  Inhoud: Doen wat je belooft; commitment en vertrouwen. 

       Bijbel: Abraham en de belofte van God; In Egypte;   

       Abraham en Lot uit elkaar (Genesis 11 t/m 15). 

‘Beloven’  

 Zul je op tijd zijn voor het eten? Ik beloof het.  Zul je ’t niet verder vertellen? Ik beloof      

 het… We beloven wat af in ons leven. Soms hebben we niet eens in de gaten dat   

 iets een belofte is. 

  Beloofd is beloofd. 

  Je zegt en je doet. 

  Beloofd is beloofd. 

    Dan doe je het goed 
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Deze yell uit het materiaal voor de jongste kinderen maakt duidelijk waar het om 

draait: beloven is zeggen iets te zullen doen. Het roept verwachtingen op. En dus  

moet je ’t ook waarmaken. Een belofte schept verplichtingen. Een belangrijk 

leerpunt voor de kinderen omdat het veel zegt over hoe wij elkaar als mens serieus 

willen nemen. 

 

Er zit nog een belangrijk leerpunt in dit Trefwoordthema en dat ontdekken we aan 

de hand van het Bijbelverhaal over Abraham en Sara. Het is het verhaal van de 

belofte die God doet aan Abraham: ‘Ik maak jou tot stamvader van een groot volk 

en geef jou een eigen land.’ Het is een Belofte met een hoofdletter, een grote 

belofte die een heel leven (en nog veel meer) omvat. Maar helaas is Sara te oud 

voor kinderen en het Beloofde Land komt maar niet in zicht. En zo weerspiegelt het 

Bijbelverhaal de ervaring van veel mensen: het leven draagt prachtige beloften in 

zich, maar niet alles zal uitkomen. Tja, thats life. Een pittig leerpunt. Zo is het leven nu 

eenmaal, en het is goed als kinderen ook hiermee leren omgaan.  

 

Het mooie is dat Abraham en Sara ook laten zien hoe je ermee kunt omgaan. 

Accepteren dat dingen gaan zoals ze gaan, en daarbij niet negatief of cynisch 

blijven hangen in wat er niet lukt. Over teleurstellingen heen stappen en durven 

vertrouwen in de toekomst en in de mensen om je heen. Zien wat de wereld nog 

allemaal aan beloften in zich houdt. En dan, net als Abraham, ontdekken dat 

beloften soms toch nog uitkomen, alleen… heel anders dan je zelf had gedacht! 

 

5. Aanbod Maatschappelijk werk  

In de bijlage vindt u een document met het groepsaanbod maatschappelijk werk in 

Baarn en Soest. Dit is laagdrempelige hulpverlening en al veel kinderen van onze 

school hebben leuke ervaringen met deze groepen. Bij het informatiepunt 'PIT 

Baarn' kunt u terecht met vragen over dit aanbod maar ook over alle mogelijke 

andere vragen die u heeft over opgroeiende kinderen.   

Iris de Koning, intern begeleider.  

 

6. Flyer 2019-2020 

Naast de schoolgids die over 2 weken te vinden zal zijn op onze website hebben we 

de belangrijkste informatie voor u verzameld in een flyer. Deze wordt digitaal 

meegestuurd met deze nieuwsbrief. Op dit moment wordt de flyer nog gedrukt. 

Wanneer deze klaar zijn zullen ze meegegeven worden aan de oudste leerlingen. In 

de flyer vindt u onder andere de belangrijkste data van dit schooljaar en 

contactpersonen met bijbehorende 

contactgegevens.  

 

7. Schoolreisje voor ouders  

Voor ouders hebben we ook een bijzonder en 

onvergetelijk schoolreisje! Ga jij ook mee? 

We gaan schatzoeken op zolder en wat niet voldoet 

aan onze wensen ruimen we meteen netjes op. Zullen 

er ook nog schatten in het handvaardigheidslokaal 

liggen? Kom en ontdek met ons.  
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Wij zoeken ouders die ons graag willen helpen met deze extra ruimtes uit te ruimen 

wanneer de kinderen op schoolreis zijn. Deze ruimtes worden intensief gebruikt maar 

hierdoor ontstaat ook de bijbehorende chaos. Om het overzichtelijk te houden en 

veilig in gebruik voor de kinderen zouden we uw hulp goed kunnen gebruiken! Zou 

u zich aan willen melden via administratie@amalia-astroschool.nl?  

 

8. Wijzigingen in de NAW gegevens doorgeven  

Regelmatig komt het voor dat we ouders moeten bereiken omdat bijvoorbeeld één 

van de leerlingen ziek is geworden of hoofdluis heeft. Soms blijken de 

telefoonnummers die bij ons bekend zijn niet langer te kloppen. Dit is vervelend voor 

zowel het kind, u als ouders en de leerkracht. U kunt uw NAW gegevens gemakkelijk 

thuis aanpassen via het ouderportaal: https://ouders.parnassys.net. Indien u nog 

niet/ niet langer beschikt over inloggegevens kunt u een mailtje sturen naar 

administratie@amalia-astro.nl. Wanneer u bent ingelogd kunt u rechts bovenin op 

het poppetje drukken, kies vervolgens “profiel”, hier kunt u uw gegevens 

controleren en eventueel aanpassen.  

 

9. Aanmelding pasgeborenen 

We zijn druk bezig met de aanmeldingen voor komende schooljaren. We willen 

graag broertjes en zusjes voorrang geven maar moeten hier dan wel tijdig van op 

de hoogte zijn. Zijn er bij u broertjes/zusjes geboren die nog niet aangemeld zijn bij 

ons op school en zou u dit wel graag willen, wilt u dit dan spoedig doen? Dit kan 

door een mailtje met de gegevens te sturen naar administratie@amalia-astro.nl. Wilt 

u in het mailtje vermelden dat het om een broertje of zusje gaat? 

 

10. Tussenschoolse-opvang 

Dat ziet er gezellig uit, vindt u ook niet? Wij zijn 

erg blij met onze vaste collega’s die hun best 

doen om er voor ieder kind een gezellig 

pauze van te maken. Wij zijn nog op zoek 

naar ouders die we kunnen benaderen 

wanneer bijvoorbeeld één van onze vaste 

collega’s ziek is. Dit houdt in dat u op 

oproepbasis af en toe beschikbaar bent om 

toezicht te houden tijdens het buitenspelen 

van de kinderen. De kinderen eten eerst met 

hun juf of meester in de klas en daarna 

komen ze naar buiten om te spelen. Daar 

begint het werk van de TSO: toezicht houden, 

kinderen aanspreken op gedrag en contact 

met de leerkracht na afloop van de pauze. 

Wanneer u interesse heeft kunt u contact 

opnemen met directie@amalia-astro.nl. 
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Studentennieuws  
Onze school is opleidingsschool voor de Marnixacademie in Utrecht. De 

Marnixacademie is de Pabo voor lerarenopleiding in het Basisonderwijs. 

Wij zijn daar heel blij mee. De studenten leren veel van ons, maar wij leren ook veel van 

hen. Het is mooi om van elkaars kwaliteiten gebruik te maken en op de hoogte te 

blijven van de nieuwste onderwijsontwikkelingen. 

Wij hebben een prachtig vak en willen dat ook graag uitdragen. 

 

Even voorstellen: 

 Patrica Deelen is een startbekwame student en geeft zelfstandig les aan groep 6 

 Miranda Koelewijn is een startbekwame student en geeft zelfstandig les in groep 

5a 

 Juul Goddink is een tweedejaars student en geeft les in groep 1/2c 

 Iris Dijkman is een tweedejaars student en geeft les in groep 8b 

 Eva Brouwer volgt de deeltijd opleiding en geeft les in groep 8a 

 

Daarnaast heeft onze school ook nog een aantal onderwijsassistenten en zijn breed 

inzetbaar: 

 Lisa v.d. Heiden in groep 7 

 Marieke Veenman in groep 1/2b  

 Fleur v.d. Ouden in groep 3 

 

We hopen dat alle studenten een mooie tijd op onze school zullen hebben. 

 

Zie jij jezelf als juf of meester voor de klas staan? En denk jij erover na om met de pabo 

te beginnen? Kom dan naar de Open Dag van de Marnix Academie van onze 

voltijdopleiding op zaterdag 2 november 2019 van 10.00 - 13.00 uur. Deze Open Dag is 

gericht op de pabo en de driejarige pabo. Aanmelden kan vanaf het nieuwe 

studiejaar 2019-2020.  

Heb je interesse in de deeltijdopleiding? Kom dan vrijdag 8 november 2019 van 16.00 - 

18.00 uur naar de informatieavond. Ben je geïnteresseerd in ons zij-instroomtraject? Dan 

ben je ook welkom op de informatiebijeenkomst van de deeltijd Pabo. 
 

 

 

 

 

 


