Nieuwsbrief nr.5
Agenda
6 nov
7 nov
7-8 nov
8 nov
11 nov
12 nov
15 nov
15 nov:
17 nov
26 nov
26 nov
9 dec
16 dec
17 dec
18 dec
20 dec

4 november 2019

Staking
Singer Laren: groepen 8
Schoolfotograaf
Sint Maarten optocht in Baarn
Studiedag (2)
MR overleg
Rondleiding voor toekomstige ouders
12.30: school in Sinterklaassfeer.
Kerk en schooldienst in de Pauluskerk
Tentoonstelling Weer&Wind in het Singer
OR overleg
koffie nieuwe ouders
Rondleiding voor toekomstige ouders
MR overleg
Kerstviering
Kerstvakantie (kinderen vrij om 12.30 uur)

Nieuws uit de directie
Algemeen
Na opnieuw vanochtend in kaart te hebben gebracht welke leerkrachten willen
staken en na overleg met het bestuur is besloten dat de school a.s. woensdag
dicht gaat.
De leerkrachten vinden het akkoord een eerste stap, maar onvoldoende voor
een structurele aanpak.
Persoonlijk vind ik het jammer dat het ‘gedoe’ rond de opstelling van de bonden
is gaan afleiden van waar het om gaat: goede oplossingen voor goed onderwijs
aan uw kind(eren), nu en in de jaren hierna.
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Praktische informatie
1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 18 november 2019.
2. Agenda
Alle activiteiten van dit schooljaar die al bekend zijn, staan op de agenda
op de site vermeld. We zorgen dat de agenda up to date is.
Zie:  http://www.amalia-astroschool.nl/agenda/
3. T refwoord: Voor de levensbeschouwelijke vorming van
de kinderen:
● ‘Volhouden’ (t/m 8 nov)
Inhoud: Volhouden of afhaken, doorzetten of
opgeven. Volhouden vanuit de beste bedoelingen.
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en Lea
(Genesis 25-33).
● ‘Geheimhouden’(11 t/m 29 november):
Inhoud: Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of onthullen. Privacy
en ontdekken wie iemand is.
Bijbel: Jozef (Genesis 37 t/m 47).
Het verhaal van Jozef en zijn broers zal ook
centraal staan in de Kerk en Schooldienst van 17
november.
4. Kwink: voor sociaal emotioneel leren:
Thema les 6: Mediawijsheid.
Wat zien kinderen op sociale media en welke
beelden roepen die op? Over: Wanneer blijf je
online en wanneer ga je offline.
Van 8-15 nov is het ‘ Week van de mediawijsheid ‘
Kwink van de week: Weet wat je voelt! (gr 1 t/m 4)
Kinderen kijken dagelijks naar filmpjes: op school via het digibord
bijvoorbeeld en thuis op de iPad. Deze filmpjes kunnen invloed hebben op
hun emoties. Van sommige filmpjes krijgen ze een blij of vrolijk gevoel. Van
andere worden ze misschien angstig of verdrietig. Kinderen die zich bewust
zijn van de manier waarop bepaalde filmpjes hun emoties beïnvloeden,
kunnen kiezen hoe ze daarmee omgaan. Bijvoorbeeld door hetzelfde
filmpje nog eens te bekijken en er weer van te genieten of juist door het
filmpje uit te zetten en te stoppen met kijken.
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Kwink van de week: Ga op tijd offline! (groep 5)
Al op jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met (social) media. Dat
kan een leuke ontdekkingstocht zijn. Kinderen die in staat zijn om daarbij
grenzen aan te geven, weten wat ze moeten doen als er iets naars
gebeurt, als ze iets naars zien.
Kwink van de week: Online/Offline. Begrens jezelf (groep 6 t/m 8)
In een wereld vol digitale media moeten kinderen voortdurend keuzes
maken. Als er te veel tijd besteed wordt aan appen, scrollen en liken gaan
het eigen lichaam én de mensen in hun omgeving protesteren. Het is
belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid
als gebruiker van social media. Kinderen die kritieke signalen kunnen
herkennen, weten wanneer ze zichzelf beter offline kunnen zetten. Omwille
van hun eigen veiligheid, een prettige sociale omgeving en hun
psychische en fysieke welzijn.
5. Oudergesprekken
● Oudergesprekken voor groep 4-8
In november worden er op initiatief van de leerkracht ouders uitgenodigd
voor een tienminutengesprek. Als het welbevinden van uw kind in de
groep goed is en de resultaten naar verwachting zijn, zult u geen
uitnodiging ontvangen.
● Oudergesprekken voor groep 3
Omdat de ouders van groep 3 geen startgesprek hebben gehad in
september
krijgen
alle
ouders
een
uitnodiging
voor
een
tienminutengesprek in november. Daarin staat het welbevinden van uw
kind centraal en worden de eerste resultaten van lezen en rekenen met u
gedeeld.
● Oudergesprekken groep 1/2
De ouders van groep 1/2 die dit schooljaar nog geen tienminutengesprek
hebben gehad, ontvangen daarvoor in november een uitnodiging.
6. Aankondiging Schoolfotograaf (poster)
In de bijlage ziet u de poster met daarop de data dat de schoolfotograaf
komt: 7 en 8 november en wie er foto’s komen maken. Het is leuk als uw
kind die dag vrolijke kleding aan heeft. Na het maken van de foto’s krijgt u
een mail met een inlogcode waar u de foto’s kunt bekijken en kunt
bestellen.
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7. School- kerkdienst:
Wij nodigen u van harte uit voor een bijzondere school- en kerkdienst met
de Amalia-Astroschool op zondag 17 november in de Pauluskerk. De dienst
begint om 10.00 uur.
De dienst zal geleid worden door ds. Klouwen en ds. Marjan van de Wal.
Onze oud directeur Jacques van de Vlies zal voor de muzikale begeleiding
zorgen.
Wij zullen deze zondag aansluiten bij de verhalen, waar de groepen zich
via onze Trefwoord Methode mee bezig houden.
Het thema is geheimhouden. Het bijbelverhaal van Jozef in de put zal
centraal staan.
De liederen die tijdens de dienst gezongen worden oefenen we zoveel
mogelijk met de kinderen op school.
Er zijn kinderen die een speciale taak hebben tijdens de viering, maar we
hopen natuurlijk op een zo groot mogelijke opkomst. Het zou fijn zijn om
elkaar op deze mooie zondag te begroeten.
8. Op donderdag 7 november gaan de groepen 8 naar:
Singer Laren- Weer & Wind
Stormen op zee en land, opkomend onweer, dijkdoorbraken, noodweer
dat onrust baart, besneeuwde landschappen, avondrood en poëtische
mistbanken. In de tentoonstelling Weer en Wind. Avercamp tot Willink zijn
ruim honderd verrassende en spannende kunstwerken te zien van
Nederlandse kunstenaars in de afgelopen vier eeuwen, stuk voor stuk
meesters in het verbeelden van mooi, dreigend of extreem weer.
Tijdens de rondleiding door de tentoonstelling komen de leerlingen van
alles te weten over het weer als inspiratiebron voor kunstenaars. Ze maken
ook een eigen meesterwerk: een creatieve tekst geïnspireerd op één van
de schilderijen in het museum.
Groep 7 bezoekt op dinsdag 26 november het museum.
9. Sint Maarten optocht in Baarn
Ook dit jaar organiseren de winkeliers van Baarn de leukste Sint Maarten
optocht van Midden Nederland! Zie de bijlage voor verder informatie.
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10. Bijdrage aan het schoolfonds
Wij zijn een aantal maanden onderweg in het schooljaar en de eerste
activiteiten zitten er alweer op, zoals de Kinderboekenweek!
Inmiddels hebben wij de bijdrage van
ongeveer de helft van de kinderen
mogen ontvangen. Bent u nog niet in de
gelegenheid geweest om deze over te
maken, dan willen wij u vragen dit alsnog
te doen. Graag onder vermelding van de
naam en groep van uw kinder(en) op
NL67 SNSB 0931 7201 33.
Want zeker voor de komende maanden wordt het weer een drukke boel
met Sinterklaas en Kerst. En deze speciale dagen kunnen wij niet
organiseren zonder uw bijdrage aan het schoolfonds.
11. Recycle Sint Baarn
Op 14 november vindt de eerste Recycle Sint Baarn
plaats in Sportcentrum de Trits. Van 19.00u tot 19.45u is het
inbrengen van het speelgoed en van 20.00u tot 21.30u
kan er geruild worden.
Dus sprokkel alle spelletjes, speelgoed, boeken en knuffels
bij elkaar waar jouw kind niet meer naar omkijkt, maar
waar een ander kind heel blij van kan worden en kom
ruilen!! Spelregels en meer informatie op recyclesint.org of
op ons Facebook event.
Zie ook bijlage voor verder informatie.
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