
Nieuwsbrief nr.12          9 maart 2021
Agenda

8 - 12 mrt Adviesgesprekken groep 8
10 mrt Studiedag leerlingen zijn vrij
25- 31 mrt Oudergesprekken gr 1 t/m 7 (online)
1    apr Paasviering op school: Paasontbijt
2-5 apr Paasweekend

9 apr Rondleiding toekomstige ouders (online)
13 apr OR overleg om 20.00 uur
15-16 apr Schoolfotograaf
23 apr Koningsspelen leerlingen zijn vrij vanaf 12.30 uur
27 apr Koningsdag: leerlingen zijn vrij
3-16 mei Meivakantie
17 mei Rondleiding toekomstige ouders (online)

Nieuws uit de directie

De tijd van het afnemen van de cito toetsen is weer begonnen. Twee keer per jaar
worden deze toetsen afgenomen om te kijken hoe de kinderen zich ontwikkelen in
vergelijking met een gemiddeld kind in Nederland. Deze keer een beetje
spannender omdat we natuurlijk graag willen weten hoe de kinderen zich
ontwikkeld hebben na weer een periode van thuisonderwijs. Gelukkig zien we in
deze resultaten terug dat de kinderen thuis goed hebben doorgeleerd. Hiervoor
ook zeker complimenten aan de ouders. U begrijpt dat een CITO toets een
momentopname is en dat dit zeker niet de enige factor is voor het bepalen van
de ontwikkeling van de kinderen.
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Praktische informatie

1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 22 maart 2021.

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.  Kwink
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de
leerlingen maken wij gebruik van de methode
Kwink.

Les 9: Samen spelen op het plein( groep 1 t/m 4)
SEO op het schoolplein (groep 5 t/m 8)

Kwink van de week:   Speel fijn op het plein(gr. 1 t/m 4)
Kwink van de week:   Neem de afspraken mee naar buiten (gr. 5 t/m 8)

In de klas zijn er afspraken. Al vanaf de eerste dag ontdekken kinderen hoe
het er in de klas aan toe gaat en wat de afspraken zijn. Dit kan in contrast
zijn met de ruimtes buiten de klas, zoals het plein. Op het schoolplein komen
vaak kinderen uit verschillende groepen samen en is de ruimte minder
overzichtelijk. Dit kan een kind een overweldigend gevoel geven en zorgen
voor passief of juist hyperactief gedrag. Kinderen die vertrouwd zijn met de
speelplekken en de afspraken op het plein, zullen zich veiliger en vrijer
voelen om te spelen en te ontdekken. In deze les zullen kinderen, in hun
veilige groep, spelletjes oefenen. Om vervolgens op het plein te kunnen
spelen en na te bespreken. Op deze manier verkennen ze de ruimtes op het
plein en maken ze afspraken over het buiten spelen. Dit vergroot het gevoel
van veiligheid. (gr. 1 t/m 4)

In het klaslokaal worden de groepsafspraken in het algemeen goed
toegepast, maar buiten de klas werkt dat anders. De groeps- en
schoolafspraken lijken daar soms vergeten te worden. Daardoor kunnen
kinderen zich tijdens de pauze soms minder veilig of zelfs bedreigd voelen.
Kinderen die weten waarom deze afspraken ook op het schoolplein
belangrijk zijn, zijn beter in staat de verantwoordelijkheid te nemen voor hun
eigen gedrag. Zo werken kinderen samen aan een veilige plek voor
iedereen op het schoolplein.  (gr. 5 t/m 8)
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4.  Trefwoord:
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van 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: Kiezen (15 tot 28 maart)

Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken; oordelen
en veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.

Bijbel:   Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20);
Het grote feest (Matteüs 22);
Tien bruidsmeisjes; Twee groepen (Matteüs 25);
Palmzondag (Matteüs 21).

5.  Pasen

Op 1 april vieren wij met elkaar het Paasfeest op
school.
De ouderraad zorgt voor een mooi paasontbijt. De
kinderen hoeven daar niets voor mee te nemen.
Daarna zullen wij met elkaar het feest van Pasen
vieren. Wij vertellen u daar in het volgende
nieuwsbericht meer over, maar vragen u al wel vast
aandacht voor het volgende:

Flessen inzamelingsactie voor Paasboxen!
Lokale ondernemers en de Rotary Soestdijk hebben de handen ineen
geslagen om oudere en eenzame mensen uit Baarn en Soest te verrassen
met een Paasbox. Deze box zit vol met lekkere hapjes en drankjes om de
paasdagen goed door te komen. Met name in deze Corona tijd kunnen
veel mensen extra aandacht en een steuntje in de rug gebruiken.
 Onze school draagt graag een steentje bij aan deze betrokken actie.
De kinderen gaan iets moois en kleurrijks maken voor in de boxen, te denken
aan bijvoorbeeld een placemat.
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Daarnaast willen we als school ook graag dit initiatief steunen door een
aantal boxen te sponsoren.
Hiervoor mogen alle kinderen lege statiegeld flessen van frisdrank inleveren.
Dit mogen flessen van thuis zijn, maar ook opgehaald bij bijvoorbeeld opa
en oma. Ivm met de Corona maatregelen is het niet de bedoeling dat de

kinderen huis aan huis de straat langs gaan.
Deze flessen mogen van 29 maart t/m 31
maart ingeleverd worden in de
flessenboom die op het grote plein komt te
staan.
De kleuters mogen de flessen mee de klas
in nemen en zullen met de juf gezamenlijk
naar de boom op het grote plein gaan.

We hopen op veel mooie Paasboxen!

6.   Winnaars van the masked reader

Wat leuk om te zien hoeveel
kinderen mee hebben gedaan
met the masked reader! En wat
hadden ontzettend veel kinderen
het goed geraden! Uit de goede
antwoorden zijn drie winnaars
geloten:

● Tyler uit de kleutergroepen
● Chris uit de onderbouw
● Thijmen uit de bovenbouw

Van harte gefeliciteerd!
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7.   Corona nieuws vanuit de GGD
Leerlingen met milde klachten die zich niet willen laten testen mogen naar
school als ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als de leerling zich wel laat testen en
positief is, blijft de leerling 7 dagen thuis. 24 uur klachtenvrij lijkt dan een korte
periode. Is dat een risico?

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen kinderen die contact
hebben gehad met iemand die positief is getest en kinderen die dat niet
hebben.

Heeft een kind klachten én is het in contact geweest met iemand die
positief getest is, dan gaat dat kind in quarantaine. Als dat kind niet getest
wordt, dan is deze quarantaine 10 dagen.

Heeft een kind klachten, maar is het NIET in contact geweest met iemand
die positief getest is, dan geldt het advies om thuis te blijven tot het kind 24
uur klachtenvrij is. Heeft een kind aanhoudende milde klachten, dan blijft
het 7 dagen thuis als er niet getest is. Omdat ook er naast COVID-19 ook
veel andere virussen zijn die verkoudheidsklachten veroorzaken, en omdat
het risico op corona klein is als er geen contact is geweest met iemand die
positief is getest, is dit een verantwoord risico.

8.   Bedankt voor het leuke en geweldige cadeau op 14 februari!
Fijn om te zien dat we er samen altijd voor jullie kinderen zijn.
Bedankt voor jullie waardering hiervoor en de moeite die jullie hebben
genomen om ons te verrassen. Dat is zeker gelukt!
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