Nieuwsbrief nr.5

19 oktober 2020

Agenda
19-23 okt
26 okt
12 nov
17 nov
24 nov
4 dec
8 dec
14 dec
17 dec
18 dec

Herfstvakantie
Studiedag. Leerlingen vrij
Luizencontrole
Rondleiding toekomstige ouders (via Google Meet)
OR vergadering
MR vergadering
Sinterklaasfeest
OR vergadering
Rondleiding toekomstige ouders
Kerstviering met de leerlingen
Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur

Nieuws uit de directie
Algemeen
De herfst heeft zijn intrede gedaan. De
bladeren gaan langzaam verkleuren en de
bomen laten de kastanjes vallen. Heel leuk
om te zien hoe de kleuters en de groepen 3
hiervan profiteren om te leren tellen met de
kastanjes. Ook de andere groepen
genieten van de natuur. Bijna alle groepen
zijn afgelopen week in het bos geweest en
hebben live biologieles gehad.
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Corona
● Brief van onze bestuurder
Vanwege de nieuwe maatregelen waren er weer teamgesprekken en
gesprekken met ons bestuur. In de bijlage vindt u een brief van onze
directeur-bestuurder Bart Sonnenberg.
● Al onze lokalen voldoen aan de ventilatie richtlijnen voor onderwijspanden.
Dit is de conclusie van het onderzoek naar de ventilatie dat ons bestuur in
september door Bureau Bos uit Baarn heeft laten uitvoeren. Van onze
school zijn alle ruimtes gecontroleerd. Al onze ruimtes hebben voldoende
mogelijkheden om te ventileren. Bij twee van onze lokalen is de score
voldoende als er met de deur open gewerkt wordt; dit is zeker ons geval,
maar we zijn nog bezig om te kijken of er nog iets extra gedaan kan
worden, zodat er ook met dichte deur gewerkt kan worden. Deze 2
lokalen hebben minder ramen dan de andere.
● Leidingen zijn op orde. Het onderzoek van de loden leidingen is afgerond
en in onze school is alles goed bevonden.
Jaarverslag 2019 van de stichting
Hierbij de zojuist uitgekomen publieksversie van het jaarverslag 2019 van de
stichting. https://jaarverslag2019.pcbobaarnsoest.nl/jaarverslag-2019/cover/
Praktische informatie
1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 2 november 2020.
2. Agenda
Alle activiteiten van dit schooljaar en de vakanties 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. Allergieën
Met de feestdagen weer voor de deur is het voor ons erg belangrijk dat
eventuele allergieën van uw kind(eren) goed bij ons bekend zijn. Wilt u
deze via mail doorgeven aan administratie@amalia-astro.nl? Alvast
bedankt.
4. Luizencontrole
De luizencontrole op school kan helaas nog steeds niet plaatsvinden
vanwege de corona maatregelen. Wilt u uw kinderen voordat zij weer naar
school komen maandag goed controleren op luizen en zo nodig
behandelen?
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5.  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.
Les 4:
Zeggen wat je graag wilt / Conflicthantering
Opkomen voor elkaar
Kwink van de week: Ruzie? Zeg wat je wil (groep 1 t/m 4)
Kwink van de week: Gedoe in de groep? Doe iets! (groep 5 t/m 6)
Kwink van de week: Conflict?Werk mee aan een oplossing! (groep 7 t/m 8)
In een veilige groep proberen kinderen zelf
hun ruzies op te lossen. Of ze vragen hulp aan
een ander. Ze gaan in gesprek en wisselen uit
wat zij graag willen en vragen ook wat de
ander wil. Door de kwestie samen te
bespreken ontstaat onderling begrip. Kinderen
ontdekken welke knelpunten en uitdagingen
er zijn om elkaar tegemoet te komen. De
kinderen kunnen daarna samen werken aan
een oplossing. Zo dragen ze bij aan een
prettige sfeer in de groep. (groep 1 t/m 4)
Door structureel te werken aan een veilige
groep, kan pestgedrag in de groep worden voorkomen. Toch kan het
voorkomen dat er soms ‘gedoe’ is in de groep. Een plagerij of situatie die
een vervelend gevoel en onrust geeft. In deze situatie doen we een
beroep op de omstanders: de kinderen die iets zien gebeuren, maar er
(nog) geen actieve rol in hebben. Kinderen die zoiets zien gebeuren en er
iets van zeggen, dragen bij aan een veilige groep. Want in een veilige
groep kom je op voor elkaar. (groep 5 t/m 6)
Pesten is niet alleen het probleem van de pester en het slachtoffer, maar is
een groepsprobleem. Iedereen in de groep heeft een rol in pestsituaties.
Het is belangrijk dat kinderen die rollen kunnen zien en onderscheiden.
Kinderen die zich bewust zijn van het belang van de rol van toeschouwer
weten dat daarin een belangrijke mogelijkheid ligt voor het in stand
houden, verergeren, verminderen of stoppen van pestgedrag. Zij zijn in
staat om op te komen voor anderen en zo bij te dragen aan een veilige
groep. (groep 7 t/m 8)
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6. T refwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming van de uw kinderen gebruiken we
op school de methode ‘Trefwoord’.

Thema: Strijden (week 44 t/m 46)
Inhoud:
Strijden, vechten, sporten, winnen en
verliezen. Kritische vragen stellen bij strijd en
wedijver. Omgaan met conflicten.

Bijbel:

Bijbelverhalen onderbouw: (voor weken 44 t/m 46)
● Week 44: Gideon krijgt een opdracht (Rechters 6, 1-24);
Gideon hakt een houten paal om (Rechters 6, 25-32).
● Week 45: Gideon zoekt soldaten (Rechters 6, 33 - 7, 8);
Gideon is bang (Rechters 7, 9-15).
● Week 46: Gideon gaat de strijd aan (Rechters 7, 16-22);
Gideons strijd is klaar (Rechters 8, 22-35).
Bijbelverhalen middenbouw: ( voor weken 44 t/m 46)
● Week 44: ‘Dag, sterke held!’ (Rechters 6, 1-24); Een held in
het donker (Rechters 6, 25-32).
● Week 45: Gideon kiest een leger (Rechters 6, 33-40); Wie
niet sterk is... (Rechters 7, 9-25).
● Week 46: Het oude liedje... (Rechters 8, 22-35); De koning
van de bomen (Richteren 9, 1–21).
Bijbelverhalen bovenbouw:
● Week 44: ‘Held die je bent!’ (Rechters 6, 1-24); Baäl staat
voor paal (Rechters 6, 25-32).
● Week 45: Een vreemde Gideonsbende (Rechters 6, 33-40);
Een hoop herrie (Rechters 7, 9-25).
● Week 46: Terug bij af (Rechters 8, 22-35); De fabel van
Jotam (Richteren 9, 1–21).

7.  Herfstvakantie activiteiten bij de Groene Inval
Om de herfst te vieren organiseert De Groene Inval leuke ‘KIDS ONLY’
herfstvakantie activiteiten. Voor meer informatie zie de bijlage.
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8.  Betalingen
Dit jaar gaan we voor de betalingen een
programma gebruiken dat voor ons het
doen
van
betalingen
zal
vergemakkelijken. Het gaat via het
programma
“schoolkassa”
dat
gekoppeld is aan Parro. U krijgt per kind 3
berichtjes via Parro met hierin een link om
de factuur te betalen. U wordt dan
doorgestuurd naar Ideal. De drie bijdragen worden voor verschillende
doelen gebruikt:
1. de tussenschoolse opvang is voor de lunchpauze op school,
2. de ouderraad rekening, die ook wordt beheerd door de ouderraad
wordt gebruikt voor de feesten, presentjes en dergelijke,
3. de laatste rekening is voor de kleuterdag, schoolreisjes en het
schoolkamp. De schoolreisjes zullen later in het schooljaar
plaatsvinden.
4.
De verschillende bedragen voor de verschillende groepen zijn
aangekondigd in onze flyer en
ook te vinden in de schoolgids.
Het systeem is voor ons ook
nieuw. We hebben ons best
gedaan om het zo goed
mogelijk voor te bereiden
maar het kan zijn dat er hier en
daar een fout in is geslopen.
Vermoedt u dat u onterecht
een
betaalverzoek
heeft
gekregen
of
een
betaalverzoek
met
het
verkeerde bedrag? Mail dan
naar
administratie@amalia-astro.nl.
9. TER HERINNERING: Oproep: Groep 3 is op zoek naar leuk en leerzaam
speelgoed.
Zijn uw kinderen al groot en heeft u thuis nog (technisch) lego, lego friends,
playmobil, een houten treinbaan, gezelschapsspelletjes, leuke puzzels met
stukjes variërend van 50 tot ongeveer 150 stukjes of ander leuk en leerzaam
speelgoed, dan houden wij ons aanbevolen!
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9.  Oproep: Tussenschoolse-opvang
Dat ziet er gezellig uit, vindt u ook niet? Wij
zijn erg blij met onze vaste collega’s die hun
best doen om er voor ieder kind een
gezellig pauze van te maken. Wij zijn nog op
zoek naar ouders die we kunnen benaderen
voor
een
vaste
dag
of wanneer
bijvoorbeeld één van onze vaste collega’s
ziek is. Dit houdt in dat u op oproepbasis af
en toe beschikbaar bent om toezicht te
houden tijdens het buitenspelen van de
kinderen. De kinderen eten eerst met hun juf
of meester in de klas en daarna komen ze
naar buiten om te spelen. Daar begint het
werk van de TSO: toezicht houden, kinderen
aanspreken op gedrag en zo nodig contact
met de leerkracht na afloop van de pauze. Wanneer u interesse heeft kunt u
contact opnemen met directie@amalia-astro.nl

10. TER HERINNERING: Sparen voor schoolbieb-boeken
Hebt
u
tijdens
de
kinderboekenweek
kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel gekocht?
Denk dan aub aan het inleveren van de kassabon
vóór 15 november 2020 op school.
We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het
totale
kassabonbedrag
nieuwe
leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
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Nieuws uit de MR
Door de medezeggenschapsraad (MR) zijn de
ouders
en
het
personeel
(door
vertegenwoordiging) betrokken bij het beleid
van de school en kunnen zij daarop invloed
uitoefenen.
De
MR
mag
alle
aangelegenheden die de school aangaan
bespreken, zijn standpunten aan het bevoegd
gezag kenbaar maken en voorstellen doen.
Het bevoegd gezag moet de informatie die de
MR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs
nodig heeft ruimhartig, op toegankelijke wijze en tijdig verstrekken. Het bevoegd
gezag moet in bepaalde in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)
omschreven situaties de MR vragen advies of instemming te geven.
Zie de bijlage voor de terugblik van het afgelopen schooljaar.
De MR heeft dit schooljaar een nieuwe samenstelling. De oudergeleding wordt
gevormd door Jacquelien Hillebrand (moeder van Myrte, groep 4, en Douwe,
groep 3b), Sarah van der Horst (moeder van Isa, groep 4, en Emma, groep 1/2b)
en Hilde Lubach (voorzitter, moeder van Marten, groep 6, Femke, groep 4). De
personeelsgeleding wordt gevormd door Carla de Graaf (leerkracht groep 7),
Miranda Kruithof (leerkracht groep 3a en 1/2c) en Joke Pietersma (leerkracht
groep 4). De directeur (Loles Bobo) schuift op afroep aan.
Voor kwesties die de MR aangaan/vragen/opmerkingen zijn de leden van de MR
persoonlijk te benaderen. De MR is ook te bereiken via mr@amalia-astro.nl.

Jacquelien
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