
 
 

Nieuwsbrief nr.6     18 november 2019 
 

Agenda 
26 nov  Tentoonstelling Weer & Wind in het Singer, groep 7 
26 nov          Schoenzetten 
26 nov OR overleg 
  5 dec  Sinterklaas op de Amalia-astroschool   
  9 dec         Gastspreker: Voedselbank 
  9 dec         School in kerstsfeer 
  9 dec Koffie nieuwe ouders 
10 dec MR overleg 
16 dec Rondleiding voor toekomstige ouders 
18 dec Woensdagochtend Kerstviering in de   
                      kerk met alleen de kinderen.   

Kerstdiner om 18.00 uur met kinderen 
                      ouders op het plein 
20 dec Kerstvakantie (leerlingen vrij om 12.30u)  
  6 jan Deze week luizencontrole  

Koffie nieuwjaarswensen 
  9 jan Rondleiding voor toekomstige ouders  
14 jan  Theatervoorstelling Rovers in de speeldoos, groep 5 en 6 
 
 
Nieuws uit de directie 
 
Algemeen 
Sinterklaas is al in Nederland aangekomen en dat is te merken op school. Voor 
de kleintjes begint er nu een hele spannende tijd. Het is erg leuk om te zien en 
ook grappig om naar hun gesprekken over de cadeaus in de schoolhal te 
luisteren. Wat hebben ze een rijke fantasie!!! Een bedankje voor de 
decoratiecommissie die onze school zo mooi heeft versierd.  
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6 november  
Dank voor uw begrip op 6 november. We weten dat het ongemakkelijk voor u is 
en we zijn u dankbaar voor het opvangen van uw kind. 
In het belang van onze gezamenlijke zorg: aandacht vragen voor het enorm 
oplopende lerarentekort, hebben we goede gesprekken kunnen voeren met 
onze collega’s en ons bestuur op het bestuurskantoor. De inhoud ervan wordt 
door onze bestuurder meegenomen naar de Pabo’s en naar landelijk overleg 
o.a. bij de PO-raad.  
Binnen ons bestuur en binnen onze school doen we al veel met de middelen om 
de werkdruk naar beneden te brengen.  
 
Afspraken bij ziekte en geen beschikbare invaller  
In de media hoort u regelmatig over het tekort aan leerkrachten. Gelukkig 
hebben wij hier, tot nu toe, structureel geen last van. Wanneer één van onze 
vaste leerkrachten ziek is kan dit echter wel problemen opleveren. Graag geef ik 
u inzicht hoe wij hier mee om gaan.  
 
Een groep wordt naar huis gestuurd wanneer:  

- Er geen externe invaller beschikbaar is uit de invalpool 
- Er geen andere leerkracht van onze school kan invallen 
- Er geen andere leerkracht van een andere school binnen de stichting kan 

invallen 
- Er geen ervaren stagiair op school aanwezig is.  

 
Verder zijn er de volgende afspraken: 

- De klas wordt niet opgevangen door ongekwalificeerd personeel 
- De ouders worden indien mogelijk een dag van tevoren op de hoogte 

gesteld. Als de ziekmelding van een leerkracht op dezelfde dag voor 8.00 
uur plaatsvindt, wordt de groep op de ochtend opgevangen op school, 
maar zal vanaf de middag thuis zijn. Hierdoor hebben de ouders 1 dagdeel 
de tijd om opvang te creëren; 

- Een groep wordt niet meerdere dagen belast met geen les. Dan wordt een 
andere groep aangewezen en wordt intern het personeel voor een 
andere groep gezet; 

- Het samenvoegen van groepen of het opsplitsen van een groep over de 
school kan in principe alleen als de calamiteit op de dag ontstaat 
waardoor ouders niet bijtijds kunnen worden ingelicht.  
 

Deze regels gelden voor alle scholen binnen onze stichting.  
Wij proberen u altijd zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van 
veranderingen omtrent vervanging of ziekte. Dit kan ervoor zorgen dat u op één 
dag meerdere Parro-berichtjes van ons krijgt.  
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Praktische informatie 

  
1.  Nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag  2 december 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:  https://www.amalia-astro.nl/agenda/ 

 
3. Trefwoord: Voor de levensbeschouwelijke vorming           

van de 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. Vanaf 11 november 2019                 
tot en met 21 dec. zijn de volgende twee thema’s aan de beurt: 
 
Thema: Geheimhouden (week 46 t/m 48) 

   Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of onthullen. Privacy  
   en ontdekken wie iemand is. 

Bijbel:    Jozef (Genesis 37 t/m 47). 
 
Thema: Geloven (week 49 t/m 51) 
              Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in mensen, geloven in  

   God, geloven in vrede. 
Bijbel:    De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2). 

 
 

4.  Kwink: voor sociaal emotioneel leren: 
Thema Les 5: Samenwerken  (week 47 en 48) 

Kwink van de week:   Kies ook eens een ander (groep 1-3) 
      Samenwerken? Denk even na! (groep 4-5) 
      Samenwerken? Neem elkaar serieus( groep 6-8) 
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Kinderen leren veel tijdens het samenwerken en samen spelen. Ze leren 
onder andere afspraken maken en compromissen sluiten. Ook kan het 
resultaat beter worden door samen te werken. Daarnaast beleven  

kinderen er vaak plezier aan. Kinderen zijn snel geneigd een vriendje te 
kiezen om mee samen te werken. Wanneer ze ook eens 
voor een ander kiezen, zullen ze die ander beter leren 
kennen en meer over hem ontdekken. Ook zullen ze bij 
zichzelf verschillende rollen ontdekken in die 
samenwerking. Er zijn veel momenten waarop van 
kinderen wordt verwacht dat ze samenwerken. 
Samenwerken is echter een ingewikkeld proces waarbij 
veel dingen tegelijk om aandacht vragen. Om 

teleurstellingen en irritaties te voorkomen én om een optimaal resultaat te 
waarborgen, is het belangrijk dat kinderen weten waar ze tijdens het 
samenwerken mee bezig zijn. Kinderen die elkaar in dit proces serieus 
nemen, hebben aandacht voor de manier waarop taken verdeeld 
worden, waarop er met kritiek wordt omgegaan en voor de mate waarin 
ieder groepslid met plezier bezig kan zijn.  

5.  Brandoefening  
Maandag 18 november heeft er om 11.30 uur een 
brandoefening plaatsgevonden op school. We 
hebben geoefend met alle kinderen en 
leerkrachten de procedure die we moeten volgen 
tijdens het uitbreken van brand op school. Op 
deze manier weten we allemaal goed wat we 
moeten doen als er echt een keer brand uitbreekt 
of we de school moeten ontruimen. De ontruiming 
zal na afloop in het team besproken worden en 
waar nodig zullen er aanpassingen in het 
ontruimingsplan worden gemaakt, zodat de 
volgende ontruiming nog beter kan verlopen. 

   
6.  Sinterklaas: 
     Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 een brief mee 

naar huis gekregen. Zie bijlage “lootje trekken 
voor groep 5 t/m 8” 

 

Sinterklaas is weer in het land en daarom mogen                 
alle kinderen op dinsdag 26 november hun             
schoen (voorzien van naam) zetten in de klas. 

Seizoen 2019-2020         Parkstraat 30 
  directie@amalia-astro.nl                      3743 EE Baarn 

         www.amalia-astro.nl                                                                    035-5413287 
 



 

 

 

Sinterklaas hoopt dat de Pieten de tijd hebben om dinsdagnacht de                     
schoenen ook te vullen. Er is namelijk een groot pieten tekort en de pieten                           
die er zijn hebben te veel werkdruk. Hun arbeidsomstandigheden zijn zwaar                     
en gevaarlijk. Er komt tegenwoordig te veel papierwerk bij kijken. Overal                     
moet een vergunning voor worden aangevraagd; een strooivergunning,               
een inpakvergunnig, een klimvergunning en ga zo maar door. 

Sinterklaas maakt zich dan ook een beetje zorgen om de pieten en hoopt                         
maar dat ze niet gaan staken.Gelukkig heeft Sinterklaas gezegd dat alles                     
goed zal komen en daar vertrouwen we dan maar op.  

Op 5 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. 

Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om samen met de kinderen                     
Sinterklaas te begroeten op het grote schoolplein om ongeveer 8.30 uur. 

Vol verwachting klopt ons hart…... 

Volg ons AA Sint journaal op 26 en 28 november en op 2 en 4 december. 

Via een parro bericht krijgt u meer informatie hierover 
 

7. Kerstviering: 
We vieren dit jaar samen met de kinderen de 
geboorte van het Kerstkind 
in de Paaskerk op woensdagochtend 18 
december. 
Om 18.00 uur verwachten wij alle kinderen op 
school voor een kerstdiner. 
Wij zorgen voor eten voor de ouders op het 
schoolplein. 
De adventstijd zal  in het teken staan van de 
voedselbank staan. 
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u meer 
informatie over de voedselbank geven en over de 
invulling van het kerstfeest. 
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