
 
 

Nieuwsbrief nr.4     14 oktober 2019 
 

Agenda  
14 okt           Groep 5A: bosgeheimen 
15 okt  OR vergadering 
15 okt           Groep 5B: bosgeheimen 
16 okt  Afsluiting Kinderboekenweek van 12.00 tot 12.30 u 
17 okt  Drama voorstelling Reismuis voor de kleuters 
18 okt actie hospice Luwte 
21-25 okt Herfstvakantie 
28 okt Luizencontrole 
30-okt Fietscontrole groepen 5 t/m 8 
4 nov  Koffie voor de nieuwe ouders om 8.30u  
6 nov Staking  
7-8 nov Schoolfotograaf 
11 nov Studiedag (2) 
12 nov  MR overleg 
15 nov  Rondleiding voor toekomstige ouders 
17 nov  Kerk en schooldienst in de Pauluskerk 
 
Nieuws uit de directie 
 
Algemeen 

Met de leerlingen hebben we de afgelopen week heel veel gelezen en zijn in 
gedachten overal in de wereld geweest. Kilometers lezen was het  motto van 
deze dagen, leuk om te zien en om hun verhalen te horen. 

Met het team wordt hard gewerkt aan het schoolplan 2020-2023. 

Op basis van zelfevaluatie, tevredenheidsenquêtes, studiedagen en 
teamvergaderingen, hebben we gezamenlijk onze ambities voor de komende 
vier jaar opgesteld. Ook ouders hebben input gegeven.  

Over de staking zal ik  voor de herfstvakantie informatie sturen via de mail.  
Seizoen 2019-2020         Parkstraat 30 

  directie@amalia-astro.nl                      3743 EE Baarn 

         www.amalia-astro.nl                                                                    035-5413287 
 



 
 
 
Praktische informatie 

  
1.  Nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag  4 november 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.  Trefwoord: onze methode voor de  
      levensbeschouwelijke vorming van de kinderen   

Thema: Volhouden (week 42 t/m 45) 
Inhoud: Volhouden of afhaken, doorzetten of opgeven. Volhouden vanuit   
              de beste  bedoelingen. 
Bijbel:   Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33). 
  

4.   Kwink: onze methode voor sociaal emotioneel leren: 
Thema les 4: Omgaan met conflicten.  

Kwink van de week: Zeg wat je voelt! 
Aanleren van een techniek die kinderen helpt om op een 
goede manier met een conflict te kunnen omgaan. Voor 
zichzelf en met anderen. 

Thema les 5: Samenwerken met verschillende klasgenoten.  
Kwink van de week: Kies ook eens een ander! 
Iedereen is anders. Iedereen heeft een andere rol in de groep. 
Hoe ga je daar goed mee om. 
 
 

5.  Weerbaarheidstraining ROTS & WATER 
Binnen onze school streven we ernaar dat alle 
kinderen gedurende hun schoolperiode minimaal 1 
maal de Rots & Watertraining aangeboden krijgen. 
De Rots & Watertraining is een psychofysieke sociale 
competentietraining. 
Dat wil zeggen dat kinderen spelenderwijs, via een 
actieve en fysieke invalshoek, sociale vaardigheden 
leren toepassen. De training sluit aan bij de methode KWINK, welke we 
schoolbreed gebruiken om sociale vaardigheden aan te leren. Zie bijlage 
voor meer informatie. 
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6.  ICT 
De tijd dat we krijtborden in de school hadden,  
ligt alweer enige jaren achter ons. Velen van u  
zullen op deze manier les hebben gehad.  
Voor uw kinderen is het heel gewoon dat er een                   
Touchscreen in de klas hangt en kennen de               
krijtjes wellicht alleen van stoepkrijt.  

 
Het behoeft geen uitleg, dat de komst van de 
Touchscreens een verrijking is voor het onderwijs, zowel voor leerlingen als 
leerkrachten.  
Om te zorgen dat we nog beter met de Touchscreens kunnen werken en 
toekomstgericht onderwijs kunnen bieden, hebben Carla ( leerkracht gr.8) 
en Margriet (OICT-coö) samen met collega’s van de stichting, een 
3-daagse gevolgd.  
Deze 3-daagse was vooral gericht op het maken van (interactieve) lessen 
met de nieuwe software Presenter.  
  
We hadden keus uit de volgende thema’s:  
- Sterke vrouwen  
- Tuinen 
In Hasselt (BE), hebben we onder leiding van gidsen het volgende bezocht:  
- Grootste Japanse tuin van Europa 
- Abdij Herkenrode (en niet alleen voor bier ;-)) 

 
Met de opgedane kennis en vaardigheden gaan we aan de slag, om het  
team verder te scholen. 

 
7.  AVG klassenfoto  

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!  

 
      8. Kinderboekenweek 

Wij hebben twee mooie kinderboekenweken 
achter de rug. 
Het is een prachtig thema: Vervoer en reizen...nou 
dat hebben we dan ook gedaan…. 
In elke klas hebben we kilometers gelezen.  
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We hebben mooie lessen over vervoer gehad. Fijn dat er zoveel ouders wat over 
hun beroep kwamen vertellen. Heel veel dank daarvoor. 
Er was een piloot, de brandweer,een fietsenmaker, stewardessen, een 
treinmachinist en in de bovenbouw kwam er iemand wat over het vervoer in de 
toekomst vertellen. Al met al prachtige en inspirerende lessen. 
Wij hebben alles verwerkt in verhalen, tekeningen, knutsels en bouwwerken. 
Daarom nodigen we jullie uit om op woensdag 16 oktober om 12.00 de klas van je 
kind te bekijken, te bewonderen en je te verbazen. Natuurlijk is het ook leuk om 
een kijkje in de andere groepen te nemen. 

 
        9. Fietscontrole 30 oktober   

Zaterdag 26 oktober gaat de wintertijd 
in… dat betekent dat het in de 
ochtend weer donker is.  
Fietsen zonder licht is gevaarlijk, dus 
zorg ervoor dat de fietsverlichting werkt 
en aanstaat! 
Wij vinden het heel belangrijk dat onze 
leerlingen ‘veilig’ naar school toe 
komen en daarom houden we 
woensdag 30 oktober een algemene 
fietscontrole voor de groepen 5-6-7-8. 
Fietsenmaker ‘Bike Totaal’ helpt ons deze ochtend.  
TIP: controleer in herfstvakantie alvast de fiets van je zoon/dochter.  
En een boodschap voor de fietsers ‘Fietsers zet je licht aan!' 

 
       9. Bericht van de gemeente Baarn 

Kennismaken met Sport en Cultuur tijdens nieuwe High Five Najaar 2019. 
In de nieuwe High Five-ronde kunnen kinderen ook dit najaar op zoek naar de 
sport die bij hen past en/of hun creatieve talent. Zo zijn er kennismakingslessen 
voor dans, theater, kinderatelier en muziek. Alle lessen zijn leuk en leerzaam. 
Kinderen kunnen nu dus zowel hun sportieve, creatieve als muzikale 
vaardigheden ontdekken en ontwikkelen! 
De cursussen zijn bedoeld voor leerlingen van de groepen 1 t/m 8 die kennis willen 
maken met een (andere) sport of culturele activiteit. Voor sommige cursussen 
wordt een leeftijdsgrens gesteld. Deze leeftijdsgrens wordt aangegeven bij de 
cursus op de website. 
 
Er is een enorme variëteit aan cursussen. Alle informatie over de cursussen en 
aanmelden gaat via de website: www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn (sport) en 
www.activity4kids.nl/culture4kids/baarn (cultureel/muziek).  
Bij ‘High Five najaar 2019’ staan alle cursussen waar men uit kan kiezen dit najaar. 
Als je op de activiteit klikt, verschijnt meer informatie over de cursus. 
Voor vragen over High Five kan contact worden opgenomen met de gemeente 
Baarn, (035) 5481611. Contactpersoon & coördinator van High Five is Irene de 
Jong (06-49900591). Zij is ook per mail bereikbaar via i.dejong@baarn.nl 
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Nieuws van oud leerlingen 

 
 

Hospice de Luwte 
 

Hallo! Ik ben Jet, oud leerling van de Amalia-Astroschool en ik zit op het 
Griftland samen met Nanja, Rhea en Anique. Onze oude conrector is 

overleden in het Hospice door kanker en daarom gaat onze school, het 
Griftland college, daar geld voor ophalen. 

 
Wij gaan in de groepen 6 t/m 8 vertellen over Hospice de Luwte. Wij doen dit 

voor school om geld voor dit goede doel op te halen. 
 

Wij gaan ook nog iets lekkers bakken! De kinderen kunnen iets te eten kopen 
of een gewone donatie geven. Vrijdag 18 Oktober komen we  

langs! 

 
Wij  zouden het heel fijn vinden als u de kinderen misschien (vrijwillig) wat geld 

mee wilt geven voor dit goede doel.  
 

Ik hoop dat u het een goed doel vindt om hier een kleine donatie voor te geven! 
 

Alvast bedankt, namens ons! 
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