Nieuwsbrief nr.6

6 november 2020

Agenda
12 nov
17 nov
24 nov
4 dec
8 dec
14 dec
17 dec
18 dec

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
Vanuit bestuur PCBO Baarn Soest
Onze directeur-bestuurder, Bart Sonnenberg, heeft ons laten weten dat hij per 1
september 2021 afscheid zal nemen van de stichting; hij gaat met pensioen. Als
bijlage vindt u een brief van het Algemeen Bestuur voor de ouders van de
kinderen van al onze scholen.
5 gelijke dagen model
Begin dit jaar zijn we gestart om met het team en de medezeggenschapsraad te
spreken over de schooltijden. Vanwege de coronavirus hebben de
informatieavond op 17 september afgelast. Het doel van deze avond was om
met elkaar van gedachten te kunnen wisselen en dat is online moeilijker. We
willen graag dit traject goed doorlopen en voor het schooljaar 2021-2022 een
beslissing nemen over de schooltijden.
Het stappenplan om tot een beslissing over de eventuele invoering van het 5
gelijke dagen model op de Amalia-Astro te komen, ziet er als volgt uit:
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-

Informatiefase MR
Informatiefase team
Keuze van team voor een model; het huidige model handhaven of
overgaan naar het 5 gelijke dagen model
Aankondiging voorgenomen besluit
Informatieavond ouders: informatie geven, vragen en input verzamelen
Peiling invoer 2021-2022
Besluit voorleggen aan de MR
Bekend maken van het besluit van de MR
Indien instemming van de MR voor 5 gelijke dagen model:
- Invoering voorbereiden en evaluatiemomenten inplannen
- Schooljaar 2021-2022 starten met 5- gelijke dagen model

Praktische informatie
1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 23 november 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/
3. Getal en ruimte
Dit schooljaar zijn we vanaf groep 3 t/m 7 begonnen met een nieuwe
rekenmethode: “Getal en Ruimte”. Blok 1 hebben we gebruikt om te
wennen aan de nieuwe manier van werken. Dit blok zullen we niet laten
meetellen voor het rapport. Na de herfstvakantie zijn we begonnen met
blok 2. Aan het begin van elk nieuw blok kunt u een Getal en Ruimte
Nieuwsbrief tegemoet zien. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen die
de komende periode aan bod komen.
4. Parnassys
Vanaf 15 november kunt u weer in Parnassys de vorderingen van uw kind
inzien. Rond half januari, als we de rapporten gaan schrijven, kunt u er
tijdelijk niet meer in totdat de rapporten klaar zijn.
5. Halen en brengen van en naar school
Graag maken wij u er nogmaals op attent dat om de veiligheid van
iedereen zo goed mogelijk te waarborgen, het erg belangrijk is om ons
allemaal aan de RIVM-afspraken te houden bij het halen en brengen van
de kinderen. Doe dit zoveel mogelijk alleen, houd afstand van elkaar bij
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het hek. We zien te vaak ouders te dicht op elkaar staan of met het hele
gezin naar school komen. Alleen samen krijgen we Covid-19 eronder!
Samen met het team en de MR hebben we gesproken
over het halen en brengen van de kinderen van groep 3.
Op dit moment is het nog te druk bij het hek van het
kleuterplein met ouders van de kinderen van groepen
1/2 en 4. Daarom vragen we aan de ouders van groep 3
om toch hun kinderen via de Spoorstraat te halen en te
brengen.
We maken een uitzondering voor de leerlingen die jongere broers of zusjes
of in groep 4 broers of zusjes hebben: deze leerlingen kunnen op het
kleuterplein opgehaald worden.
Om te zorgen voor de veiligheid bij de Spoorstraat hebben we een Victor
Veilig in de straat geplaatst.
Als er ouders zijn die kinderen in de gaten willen houden bij het uit school
gaan dan zijn er oranje hesjes beschikbaar, ouders kunnen ze vragen bij
de leerkrachten van groep 3.
6.  Kwink
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen maken wij
gebruik van de methode Kwink.
Les 5:
Kiezen (2-11 t/m 16-11)
Kwink van de week: Kies maar zelf! (groep 1-4)
Kwink van de week: Gebruik de Keuze-Check! (groep 5-8 )
Kinderen maken de hele dag door keuzes. Over sommige keuzes hoeven
ze niet lang na te denken, terwijl andere keuzes om meer aandacht
vragen. Daar kunnen twijfel en onzekerheid een rol gaan spelen. Kinderen
die een eigen keuze durven maken, zullen groeien in zekerheid. Deze les is
een introductie op de Kwink-slag Keuze-check. (groep 1-4)
Op veel momenten zijn kinderen onderdeel van een groep: in hun gezin,
op de (sport)club en natuurlijk in de klas. Keuzes die kinderen maken,
hebben consequenties voor de groep. Wanneer kinderen bij het maken
van keuzes rekening houden met elkaar, dragen ze bij aan een fijne sfeer
en versterken ze het groepsgevoel. (groep 5)
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De hele dag door maken mensen keuzes. Het is belangrijk dat kinderen
zich ervan bewust worden dat keuzes consequenties hebben voor zichzelf,
de ander of de groep. Met de Kwink-slag Keuze-check bedenken de
kinderen voor zichzelf welke keuzeopties er zijn en wat een keuze betekent
voor henzelf en voor de ander. Kinderen die in staat zijn de gevolgen af te
wegen en vervolgens de juiste keuze maken, dragen bij aan een goede en
veilige sfeer in de groep.(groep 6-8)
7.  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.
Thema: Strijden (week 45-46)
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. Kritische vragen
stellen bij strijd en wedijver. Omgaan met conflicten.
Bijbel: Gideon (Rechters 6 t/m 9).
Bijbelverhalen onderbouw:
· Gideon zoekt soldaten; Gideon is bang .
· Gideon gaat de strijd aan; Gideons strijd is klaar
Bijbelverhalen middenbouw:
· Gideon kiest een leger; Wie niet sterk is...
· Het oude liedje...; De koning van de bomen.
Bijbelverhalen bovenbouw:
· Een vreemde Gideonsbende; Een hoop herrie.
· Terug bij af; De fabel van Jotam
8.  Kabouter Kunst Route
In de maand november is er voor de allerjongste inwoners
van Baarn een Kabouter Kunst Route: een speurtocht naar
kabouterhuisjes in de Laanstraat.
Kaboutertjes zijn bijzondere wezentjes die soms opeens
kunnen opduiken en dit jaar zijn ze vooral te vinden in de
Laanstraat, in het centrum van Baarn. Er zijn daar maar
liefst twaalf kabouterhuisjes te ontdekken. Kan jij ze
allemaal vinden?
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En er is ook een speciale Kabouter Kunst Speurtocht. De kabouters hebben
namelijk een kunstroute gemaakt! Hier is ook een tekenwedstrijd aan
verbonden: maak je eigen (kabouter)kunstwerk en lever voor 1 december
je kleurplaat in bij Bakker Bart in de Laanstraat. De mooiste tekening wint
een te gekke tuinkabouter!
De speurtocht met de kleurplaat en alle informatie is de hele maand
november te downloaden op
www.zomerkunstbaarn.nl/kabouter-kunst-route/
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