Nieuwsbrief nr.14

8 april 2020

Agenda
7 apr
9 apr
10 apr
15-17 apr
21 apr
24 apr
27 apr
12 mei
14 mei
14 mei
15 mei
15 mei
21-22 mei
29 mei

Inspiratieavond met Marcel van Herpen - afgelast
Witte donderdag. Paasviering: www.kwintessens.nl/start
Goede vrijdag. Leerlingen vrij t/m 13 apr
Eindtoets groep 8 - afgelast
MR overleg
Koningsspelen - afgelast.
Meivakantie t/m 5 mei
OR overleg
Zwemfestijn gr.4/5 - afgelast
Praktijk verkeersexamen - afgelast
Voetbaltoernooi  - afgelast
Rondleiding voor toekomstige - afgelast
Hemelvaart. Leerlingen vrij.
Studiedag. Leerlingen vrij.

Nieuws uit de directie

We hebben u vanuit school de afgelopen tijd veel berichten gestuurd vanuit Parro,
Parnassys, de leerkracht mailt... Het zal een hele kluif zijn voor u in deze tijden om èn
er te zijn voor uw kinderen, en alle zaken waarop school uw appèl doet het hoofd
te bieden. Vanaf deze plaats houd ik het daarom heel kort. Ik wens u veel moed,
kracht en wijsheid om samen door deze periode te komen. Voor ons is de veiligheid,
het welzijn en welbevinden van u en uw kinderen het allerbelangrijkste. Het team
maakt grote stappen in het vormgeven van afstandsonderwijs. Iedereen is
verschillend en we hebben elkaar vreselijk hard nodig, juist in deze tijd. Laten we
daar verdraagzaam in zijn en begrip hebben voor elkaars perspectieven. Schroomt
u niet om hulp te zoeken indien nodig.
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● Ter herinnering belangrijke afspraken:
Kinderen afmelden als ze niet online aanwezig zijn
Het is belangrijk dat u uw zieke kind afmeldt zoals het altijd gedaan werd, het
kan telefonisch maar nu bij voorkeur via de mail: directie@amalia-astro.nl.
Graag vóór 9.00 uur mailen of bellen om de ziekmeldingen van het gezin
door te geven. Het telefoonnummer van school blijft onder schooltijd in
gebruik.
De 5 jarige kleuters zijn ook leerplichtig, daarom is het ook belangrijk dat de
ouders/verzorgers van kinderen uit groep 2 ook doorgeven als hun kind niet
aanwezig kan zijn.
● Overgang van groep 8 naar de middelbare school
Ik merk dat enkele ouders van groep 8 nog bezorgd zijn over de overgang
naar het middelbaar onderwijs. Hieronder een selectie van de belangrijkste
vragen en antwoorden hierover. Op de site van het ministerie kunt u nog
meer informatie vinden.
Veelgestelde vragen over het coronavirus en basisonderwijs
● Hoe wordt nu bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de
middelbare school?
Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het
schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de
afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al
leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de
middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het
schooladvies niet worden heroverwogen. Leerlingen hebben de
afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu
het definitieve advies voor de middelbare school.
● Wat als straks blijkt dat leerlingen niet op het juiste niveau zitten?
Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie
die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk.
Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het
Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling.
Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra
scherp worden bekeken of een leerling op de juiste plek zit. Momenteel
wordt door OCW, in samenwerking met onder andere de sectorraden
en Ouders & Onderwijs, gewerkt aan de verdere invulling hiervan.
Zodra dit concreter uitgewerkt is, worden po- en vo-scholen hierover
geïnformeerd.

www.amalia-astro.nl

Seizoen 2019-2020
directie@amalia-astro.nl

Parkstraat 30
3743 EE Baarn
035-5413287

● Hoe worden kinderen voorbereid op de middelbare school?
Basisscholen zijn gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met het
voortgezet onderwijs voor te bereiden op hun aanstaande overstap
naar de middelbare school.
Praktische informatie
1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag
indien er nieuws is.

27 april 2020 of eerder

2. Agenda
Alle activiteiten van dit schooljaar die al bekend zijn, staan op de agenda op
de site vermeld. Ook de activiteiten die afgelast zijn , staat op de site
vermeld. We zorgen dat de agenda up to date is.
Zie:  https://www.amalia-astro.nl/agenda/
3. Tips van de bibliotheek: De Bibliotheek Eemland
4. T refwoord: 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.
Voor elke dag kunnen jullie vanuit thuis lessen van trefwoord online vinden:
https://start.verus.nl/
5. Kwink: Wij werken op onze school met de
methode Kwink voor sociaal - emotioneel leren.
We willen onze leerlingen dus bewust belangrijke
vaardigheden aanleren.
En weet u wat nu zo bijzonder is? Als kinderen
weten wie ze zelf zijn, waar hun grenzen liggen,
hoe ze met hun (heftige) emoties moeten
omgaan en met anderen, hoe ze verantwoorde
keuzes moeten maken en relaties kunnen
onderhouden… dan presteren ze ook beter bij
vakken als taal, rekenen en lezen. Zo werkt
sociaal emotioneel leren dus aan twee kanten positief.

www.amalia-astro.nl

Seizoen 2019-2020
directie@amalia-astro.nl

Parkstraat 30
3743 EE Baarn
035-5413287

Nu dat we de leerlingen niet op school kunnen ontmoeten is het wel fijn om
deze lessen thuis te laten doorgaan.
De samenwerking thuis-school is juist nú extra belangrijk. Daarom blijft de
methode nieuwe Kwink-lessen voor thuis maken.
Nú online: lessen over positief communiceren.
Kwink voor thuis
Thema:

Op elkaars lip
Jullie en jullie en kinderen zitten al een paar weken op elkaars lip.
Dat vraagt veel van iedereen. Je wilt de sfeer goed houden en
op een positieve manier met elkaar blijven omgaan. De
Kwink-thuislessen sluiten daarbij aan. Voor elke dag zijn er één of
twee activiteiten per leeftijdsgroep. Inclusief animaties en voor
de oudere kinderen ook filmpjes op YouTube met opdrachten.

6. P
 asen: Paasviering 9 april om 9.30 uur
Als alles anders is…...en alles anders gaat, blijven we geloven en hopen:
Pasen is een nieuw begin.
‘t begin van nieuwe dromen
Het is nog klein.
Het is nog pril.
Maar wie het ziet, ziet het verschil
De zomer zal weer komen,
Dan bloeit de tuin als een roos
Voor wie dat kan geloven.
Wat in de grond verborgen zat,
Komt dan met kracht naar boven.
Bovenstaande tekst hebben we op het presentje van de kinderen gezet
samen met een zakje: “vergeet me nietjes”. We hopen en geloven dat er
straks veel plantjes in bloei zullen staan.
Dit jaar geen paasviering op school…..maar wij hebben een mooie online
paasviering voor u en voor de kinderen:
www.kwintessens.nl/start
https://www.kwintessens.nl/actueel/paasviering-9-april-9-30.html
Wij wensen jullie allemaal mooie, zonnige en vrolijke paasdagen toe.
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