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Nieuwsbrief nr.3    30 september 2019 

 
Agenda 
 

  2  okt  Start Kinderboekenweek 

  3  okt  Golfclinic groep 6 (op grote plein) 

  7  okt  Koffie nieuwe ouders 

10  okt  Rondleiding voor toekomstige ouders 

17  okt  Drama voorstelling Reismuis voor de kleuters   

19  okt  Afsluiting Kinderboekenweek 

15  okt  OR vergadering 

16  okt  Afsluiting  Kinderboekenweek van 12.00 tot 12.30 u 

21-25 okt Herfstvakantie 

28  okt  Luizencontrole 

31  okt  Fietscontrole groepen 5 t/m 8 

  4  nov Koffie voor de nieuwe ouders om 8.30 uur 

  6 nov  Tentoonstelling Weer&Wind in het Singer voor gr.7 

7-8 nov Schoolfotograaf 

 11 nov Studiedag 

 12 nov MR overleg 

 15 nov Rondleiding voor toekomstige ouders 

 17 nov Kerk en schooldienst op de Pauluskerk 

 

 

Nieuws uit de directie 
Zoals u ongetwijfeld weet, hebben enkele onderwijsvakbonden hun leden opnieuw 

opgeroepen tot een landelijke staking in het basisonderwijs. Deze staat gepland op 

woensdag 6 november 2019.  

Een aantal leerkrachten ondersteunt de mening en het initiatief van deze 

onderwijsvakbonden.  Dat betekent dat er een kans bestaat dat onze school op 6 

november dicht gaat. Ik heb nog geheel in kaart wat de staking voor onze school 

betekent en kan u daarom nog niet volledig informeren. Ik breng u in de week van 14 

oktober op de hoogte opdat u alvast opvang voor uw kind(eren) kunt regelen (indien 

nodig). Hopelijk is er dan meer duidelijkheid. 
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Praktische informatie 

 

1. Nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 14 oktober 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. ICT: studiedagen 2, 3 en 4 oktober 

Vanuit het bestuur is een subsidie aangevraagd om ons verder te scholen ten aanzien 

van ICT. Carla de Graaf (leerkracht groep 8) en Margriet van Wijck gaan zich hier 

helemaal in verdiepen. Zij gaan met een groep collega ICT-ers naar Hasselt waar ze 

bijgeschoold gaan worden en veel informatie krijgen over hoe we dit onderwerp 

verder kunnen uitrollen in de school. 

 

4. Bijdrage voor de schoolreis, het overblijven (TSO) en de activiteiten (OR) 

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).  

 

 

Voor de schoolreisjes 

Startpakket groep 3                                (€ 15,-) 

Kleuter-dag 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 

             

 

5. AVG klassenfoto via Parro 

Zoals u in de agenda kunt zien, komt de schoolfotograaf weer begin november. Alle 

kinderen zullen op de foto gezet worden. Voor de klassenfoto zult u toestemming 

moeten geven omdat die gedeeld gaat worden met de hele klas. Dit kunt u doen 

door de Parro-app te openen. U drukt dan op het vierde tabblad instellingen - profiel 

- mijn kinderen - u kunt hier per kind aangeven wat uw voorkeuren zijn. Doe dit voor 

1 november!  

 

 

http://www.amalia-astroschool.nl/agenda/
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6. Schoolkamp groep 8 

Groep 8 is vorige week op kamp geweest. Met 49 kinderen zijn we op de fiets naar 

Huizen gegaan. Na 2 hele korte nachten in tenten en 3 gezellige dagen vol 

activiteiten, zijn we vrijdagmiddag rond 15 uur weer bij school aangekomen.  

 

 
 

7. Kinderboekenweek 

Vandaag is de Kinderboekenweek gestart met als thema: Reis mee! 

Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of 

het ruimteschip. 

De Kinderboekenweek 2019 gaat over voertuigen. Met het thema Reis mee! gaan 

we op reis in kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat 

centraal. Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt. 

Van een rondje op de step in de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal. 

Toer je alleen of reis je samen? 

Tijdens de Kinderboekenweek 2019 gaan we allemaal een ‘reis’ maken.  

Woensdagochtend  toen de bel ging, zijn de kinderen buiten gebleven op het 

schoolplein. De kleuters gingen wel gewoon naar hun klas en werden later 

opgehaald door de kinderen van groep 8. Samen zijn ze via het kleuterplein ook naar 

het grote plein gekomen. 

Wat is er vandaag gebeurd? Vraag het je kinderen en kijk naar de volgende foto’s.  

Wij besteden tot de herfstvakantie aandacht aan de Kinderboekenweek. 

We  houden u op de hoogte van onze activiteiten. 
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8. Gastlessen Liliane Fonds 
Vrijwilligers van het Liliane Fonds zijn vandaag  gastlessen verzorgen bij 

de groepen 8a en 8b. 

Het thema was:  Onderwijs en Handicap 

 

Welke problemen kom je tegen als je een handicap hebt 

en naar school wilt? Leerlingen ontdekken het zelf en 

gaan in circuitvorm aan de slag met diverse opdrachten. 

Vandaag is een gastspreker langs geweest en heeft een 

actieve les met hen gedaan.  

 

Quotes van leerkrachten: "Goede vorm, leerlingen zijn 

erg enthousiast en oefenen serieus." "Mooi materiaal en 

duidelijke informatie." "Goede interactieve les over de 

leefsituatie van kinderen met een handicap in de armste 

gebieden van de wereld." 

 

Het Liliane Fonds helpt kinderen met een handicap in de armste landen van de 

wereld. Zoals Sempeta uit Kenia die hele broze botten heeft. Voor meer informatie 

kijk op: www.lilianefonds.nl 

 

 

 

9. High Five Najaar 2019 

Binnenkort gaat de nieuwe High 5-periode van start in Baarn (eind oktober-november 

2019) en kunnen alle kinderen van 4 t/m 12 jaar weer gaan kennismaken met allerlei 

sporten, Scouting , dansen, theater, kinderatelier en muziek. Zie bijlage. 

http://www.lilianefonds.nl/

