Nieuwsbrief nr.1

4 september 2020

Agenda
September Startgesprekken
7 sept
8 sept
10 sept
12 sept
15 sept
17 sept
18 sept
23-25 sept
30 sept

Rondleiding via Google Meet
informatieavond groepen 1/2, en 3 (afgelast)
informatieavond groep 8 (afgelast)
Open monumentendag
Prinsjesdag op school !!!
Informatieavond (afgelast)
schoolreis groepen 3 t/m 7 (afgelast)
schoolkamp groep 8
start kinderboekenweek

Nieuws uit de directie
Wat fijn om een iedereen weer terug te zien na een lange zomervakantie. En wat
veranderen de kinderen snel! Een speciaal welkom aan onze nieuwe ouders. We
hopen dat u zich snel thuis voelt op onze school.
Vanwege corona zijn we alert op afstand houden, ventileren… en vanuit
ons bestuur zijn er nog enkele aanscherpingen gekomen qua beleid. Zo zijn
excursies naar externe organisaties waarbij oudervervoer nodig is, nog niet
toegestaan. Het kamp van groep 8 kan doorgaan; gelukkig is op de kamplocatie
de organisatie uitstekend geregeld. We zijn voorzichtig met het toelaten van
ouders in de school en maken hierbij zorgvuldige keuzes: wanneer wel, wanneer
niet? We doen ons best hierover zo goed mogelijk te communiceren.
In de bijlagen vindt u informatie over leuke en leerzame activiteiten voor de
kinderen in Baarn.
Ik wens u een heel goed schooljaar en voor nu een fijn weekend,
www.amalia-astro.nl
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Praktische informatie
1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 21 september 2020.
2. Agenda
Alle activiteiten van dit schooljaar en de vakanties van komend 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/
Jaarkalender bijzondere activiteiten
Oktober
ma 19 t/m vr 23 herfstvakantie
ma 26 studiedag (1)
vr 30 fietscontrole gr. 5 t/m 8
November
ma 23 start oudergesprekken
op initiatief van de leerkracht
December
vr 4 sinterklaasfeest
do 17 kerstviering
vr 18 leerlingen om 12.30 u vrij
ma 21 t/m vr 1 jan kerstvakantie
Januari
ma 4 nieuwjaarswensen
wo 6 informatieavond VO gr.7
do 14 studiedag (2)
ma 25-28 adviesgesprekken gr8
Februari
vr 12 rapport
ma 15-18 oudergesprekken
vr 19 juffen-meesterdag
ma 22-26 voorjaarsvakantie
Maart
woe 10 studiedag (3)
vr 19 voetbaltoernooi gr. 7en 8
ma 29 verkeersexamen gr.7
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April
do 1 paasviering
vr 2 t/m ma 5 april
paasweekend
do 15 en vr 16 schoolfotograaf
di 20 t/m do 21 eindtoets gr 8
vr 23 koningsspelen
di 27 koningsdag
Mei
ma 3 t/m vr 14 meivakantie
do 20 zwemfestijn groep 5
ma 24 tweede pinksterdag
vr 28 studiedag (4)
Juni
do 10 atletiekdag gr. 7en 8
wo 16 kleuterdag
di 22 studiedag (5)
ma 28 schoonmaakavond
Juli
vr 2 rapport
ma 5-8 oudergesprekken
vr 9 slotfeest
di 13 afscheidsavond groep 8
do 15 doorschuiven
vr 16 leerlingen om 12.30 u vrij
ma 19- 27 aug zomervakantie
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Let op:
Tijdens het schooljaar houden we u op de hoogte wanneer er sprake is van
wijzigingen of belangrijke toevoegingen in de jaarkalender.
3. BSO wanneer?
Doordat u de leerkracht niet aan kunt spreken, is het belangrijk dat u via de
mail aan de leerkracht doorgeeft, wanneer uw kind naar de BSO gaat of
opgehaald wordt door iemand anders dan de ouders. U kunt dit het beste
doorgeven voorafgaand aan de betreffende schooldag. BSO-dagen hoeft
u maar één keer door te geven.
4. Informatieavonden groep 1/2, 3 en 8
Vanwege Corona is het helaas niet mogelijk om de geplande
informatieavonden in groep 1/2, 3 en 8 te laten plaatsvinden. Om u toch
op de hoogte te brengen van alle belangrijke informatie over het leerjaar
ontvangt u, net als de ouders van groep 4 t/m 7, een mail van de
leerkrachten.
5. Informatiebrief start schooljaar
De leerkrachten van alle groepen sturen u op vrijdag 11 september een
mail met informatie over alle belangrijke zaken van het leerjaar van uw
kind. Heeft u naar aanleiding daarvan vragen, dan kunt u natuurlijk
contact opnemen met de leerkracht.
6. Startgesprekken in groep 1 t/m 8
Dit jaar voeren we startgesprekken met de kinderen van groep 1 t/m 8 en
hun ouders, omdat we dat een waardevolle start vinden van het
schooljaar, zeker nu we elkaar vanwege Corona minder treffen in school
en op het plein.
Het doel van deze startgesprekken is het maken van een goede start en
het investeren in de relatie leerling/ouder/leerkracht. Voor een kind is het
heel belangrijk om te weten dat ouders en leerkracht samen betrokken zijn
bij hem of haar en er samen voor willen zorgen dat het goed gaat met
hem of haar op school.
De inbreng van het kind in het startgesprek wordt naarmate het kind ouder
is steeds groter.
Waar een leerling van groep 1 vooral zal luisteren naar zijn ouders en de juf,
is een leerling van groep 8 vooral zelf aan het woord en luisteren de ouders
veel meer.
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De leerkracht zal vooral door belangstelling tonen en vragen stellen zorgen
dat het gesprek voor iedereen waardevol is. Zo bouwen we aan de relatie
en zorgen we dat we het onderwijs kunnen afstemmen waar mogelijk.
De gesprekken zullen via Google Meet plaatsvinden in de maand
september. De kinderen ontvangen hiervoor nog een persoonlijke
uitnodiging en u wordt door de leerkracht uitgenodigd om in Parro een
tijdstip te kiezen voor het startgesprek.
Het is essentieel dat het kind en de ouder(s) samen in Google Meet
aanwezig zijn.
Om te zorgen dat ook jonge kinderen rustig aanwezig zijn, is het een goed
idee om al voor het gesprek thuis iets klaar te leggen op tafel om te doen;
een kleurplaat en kleurpotloden bijvoorbeeld. Zo kan het kind al tekenend
of spelend meeluisteren.
Sowieso mogen alle kinderen van groep 1 t/m 8 iets klaarleggen om te
laten zien; iets van de vakantie of iets anders wat het kind graag wil laten
zien aan de leerkracht. Dat breekt het ijs, want we begrijpen dat het voor
sommige kinderen best spannend is.
Het is goed om thuis met uw kind voorafgaand aan het gesprek te
bespreken wat het kind heel graag aan de leerkracht wil vertellen of
vragen. We zijn benieuwd en kijken ernaar uit om uw kind en u te spreken!
7. Luizencontrole
Normaal gesproken doen onze luizenmoeders een luizencontrole wanneer
de kinderen weer op school komen ná de vakantie. In verband met de
corona maatregelen is dat nu niet mogelijk. Zou u uw kinderen komende
tijd (het liefst vóór 7 september) goed willen controleren en zo nodig
behandelen? Alvast hartelijk bedankt! Lukt het niet laat het ons weten en
dan zorgt de school voor de controle van uw kind(eren).
8.  Kwink
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen maken wij
gebruik van de methode Kwink.
Bij de start van het nieuwe schooljaar neemt Kwink ons mee in de gouden
weken.
In deze weken vindt de zogeheten groepsvorming plaats.
Wij gaan met o.a. de volgende onderdelen aan de slag:
- elkaar leren kennen/hernieuwd leren kennen
- leren samenwerken en spelen
- samen positieve regels opstellen voor de groep
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Les 1: Een prettige groep. (31-08 t/m 11-09)
Kwink van de week: Werk samen aan een prettige groep. (groep 1-4)
Kwink van de week: Een veilige groep? Die maak je samen. (groep 5-8 )
Deze eerste les maken de kinderen kennis met Kwink, elkaar en de groep.
Kinderen die ervaren hoe een prettige groep bijdraagt aan hun eigen en
elkaars welbevinden, zullen zich actief inzetten voor een prettige groep.
Voor een prettige en veilige groep, is het belangrijk om de eerste weken
van het schooljaar de fases van de groepsvorming op een goede manier
te doorlopen. Hernieuwd met elkaar kennismaken is daarin de eerste stap.
Vervolgens tasten de kinderen af in welke groep ze dit jaar zitten en wat
hun plek daarin is. Kinderen die bijdragen aan een veilige groep hebben
aandacht voor de ander, respecteren elkaar en helpen elkaar als het
nodig is. Een veilige groep dient als voedingsbodem voor kinderen om zich
optimaal te ontwikkelen.
9.  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: Overgaan (week 35 en 36)
Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De
verrassing van het onbekende.
Bijbel: Mozes bij de farao; Tien plagen; Doortocht door de Rode Zee
(Exodus 5 t/m 14)
Thema: Respecteren (week 37 t/m 39)
Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen,
natuur, mensen. Respect voor leefregels
Respect man, respect!
Voor het lijf en het leven.
Niet moorden, met wapens,
niet moorden met woorden.
Niet draaien en graaien,
of liegen, bedriegen.
Respect man, respect!
Dat heeft pas effect.
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Respect. Voor de natuur, voor andermans mening, voor oudere mensen,
voor een andere huidskleur, voor het gezag en de wet, voor de helden in
de zorg, voor God… Hoe gebruiken kinderen dit woord? Wie of wat
verdient volgens hen respect? En hoe belangrijk is het in hun leven? Soms
lijkt respect een modewoord dat te pas en te onpas wordt gebruikt.
Trefwoordthema Respecteren willen we de kinderen graag laten
ontdekken dat dit begrip ten diepste weergeeft hoe mensen met elkaar
zouden moeten omgaan.
De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Mozes die met zijn volk wegtrekt
uit Egypte. In de woestijn ontvangen zij de Tien Geboden van God. Ze
klinken vooral als verboden: je mag niet doden, niet stelen, geen afgod
vereren, niet liegen… Maar eigenlijk roepen ze allemaal op tot één ding
dat de mens wél moet doen: respecteer het leven, respecteer het bezit,
respecteer de mensen die jou lief zijn, respecteer de waarheid… Zonder
respect verliezen we onze menswaardigheid. Door te liegen, te stelen en
ontrouw te zijn maken we elkaar onvrij. En dan, zegt Mozes, hadden we net
zo goed in het slavenland van de farao kunnen blijven. Tien waardevolle
regels die we het beste respecteren door er iets mee te doen dit schooljaar
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