
Nieuwsbrief nr.13 22 maart 2021

Agenda:

maart

25 - 31 Oudergesprekken gr 1 t/m 7 (online)

29                lege flessen mogen mee naar school.

april

1 Paasviering op school: Paasontbijt

2 - 5 Paasweekend leerlingen zijn vrij

9 Rondleiding toekomstige ouders (online)

13 OR overleg om 20.00 uur

15 - 16 Schoolfotograaf

23 Koningsspelen leerlingen zijn vrij vanaf 12.30 uur

27 Koningsdag leerlingen zijn vrij

mei

3 - 16 Meivakantie leerlingen zijn vrij

17 Rondleiding toekomstige ouders (online)

22 - 24 Pinksterweekend leerlingen zijn vrij

28 Studiedag leerlingen zijn vrij

Nieuws uit de directie:

De lente is dit weekend begonnen en sommige mensen houden dan graag een

voorjaarsschoonmaak. Wij doen deze schoonmaak op onze website en vernieuwen onze

huisstijl. Zo presenteren we ook graag ons nieuwe logo:
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We zijn erg blij met deze nieuwe ontwikkelingen en zullen u op de hoogte houden

wanneer onze nieuwe website online komt.

Het blijft elke dag toch een beetje spannend. Zijn er meer kinderen verkouden?

Ouders in quarantaine? Het leek iets op te lopen, het aantal afwezigen, maar gelukkig

blijft het op en af gaan. Fijn dat veel ouders vooraf bellen om te overleggen waar zij

goed aan doen. Het beleid is onverminderd streng: ook bij milde klachten (zoals

snottebellen) thuis blijven en na 24 uur klachtenvrij weer naar school. Helpt u ons

door zelf ook kritisch en zorgvuldig te blijven en laat ook u uw kind testen? We

houden de cohorten tot nader orde aan en zijn terughoudend met externen in de

school. We geven nog geen gym in de zaal en vergaderen doen we online, ieder vanuit

ons eigen lokaal.

We blijven bezig met de bijzondere uitdaging van dit schooljaar: het coronavirus. De

ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus nemen ons natuurlijk flink in beslag. Op onze

school zijn op dit moment al 2 groepen in quarantaine gegaan. Gelukkig hebben de

kinderen het tot nu toe milde klachten en het thuisonderwijs verloopt goed.

Praktische informatie:

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 19 april 2021.

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/

Interessante lezing: Inspiratieavond met Steven Pont

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. Het

Thema is: Ik zal er zijn voor jou!

De kinderen maken in de klassen mooie verfdoeken

over de 8 werken van barmhartigheid. Er zullen ook

gesprekken met ouders,kinderen en leerkrachten

gehouden worden over deze, ook nu zeer actuele onderwerpen. Het filmpje wat

we hiervan maken zullen wij in de klassen laten zien. Wij zullen de hongerigen
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te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden,de zieken

verzorgen, de vreemdelingen huisvesten,gevangenen bezoeken en de doden

begraven. En als laatste: zorg dragen voor de schepping. Ook in de kerken zal

dit thema aan de orde komen.

De verfdoeken gaan na afloop van de paasviering naar de Paaskerk. U bent daar

van harte welkom.

Herinnering:

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.

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!

Paaschallenge

In de bijlage ziet u een leuke Paaschallenge speurtocht die u met uw gezin kan

ondernemen georganiseerd door de Paaskerk. De challenge is te doen tot 5

april.

De Perzikboom - Onze visie vertelt in een verhaal

Suus stormt door de achterdeur de keuken binnen. Haar haren dansen rond

haar gezicht. Mama hoorde haar piepende fietsremmen al voordat ze Suus zag.

“Goedemiddag lieverd, zo te zien heb jij het leuk gehad op school. Hoe komt

het dat jij zo enthousiast bent?”
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“Hai mam, ik ga het je zo vertellen maar ik moet nu eerst opa bellen.”

Mama lacht, ze weet dat haar dochter niet te remmen is wanneer ze zo

enthousiast is en schenkt twee bekers thee in. In de kamer hoort ze dat Suus

opa al aan de lijn heeft.

“Hoi opa, je bent de perfecte persoon die mij kan helpen met mijn huiswerk.”

“Ha lieve Suus, wat klink je enthousiast en waarom zou juist ik jou kunnen

helpen?”

“We hebben echt een te gekke opdracht opa, we mogen iets uitzoeken voor de

entree van onze school. En jij hebt super veel verstand van kunst.”

Opa schiet in de lach.

“Ik voel me vereerd dat je aan mij denkt! Maar ik weet zeker dat jouw juf wil

dat juist jij over deze opdracht nadenkt.”

“Dat heb ik allang gedaan opa! De hele weg naar huis! Ik vind dat het een

schilderij moet zijn van ‘Van Gogh’, want ik weet nog dat je me daarover

vertelde. Dat hij een Nederlandse schilder is die over de hele wereld beroemd

is.”

“Dat heb je goed onthouden Suus, maar er zijn wel meer Nederlandse schilders

die wereldberoemd zijn.”

“Ja, dat is zo. Je hebt ook verteld over Vermeer toen we in die grote hal in het

Rijksmuseum liepen, daar hing dat schilderij van het meisje die melk schenkt.

En natuurlijk het schilderij met die twee mensen uit de Bijbel die stiekem

verliefd op elkaar waren van Rembrandt.”

“Heel goed Suus, je bedoelt het Joodse bruidje met Isaak en Rebekka. Ik vind

het fijn dat je altijd zo goed naar me luistert als ik je meeneem op onze

museumbezoeken. Waarom wil je dan nu toch graag voor een schilderij van ‘van

Gogh’ kiezen?”

Suus denkt even na.

“Hij mocht het op zijn eigen manier doen opa, het schilderen bedoel ik, en dat

past heel goed bij onze school. Ik mag altijd eerder aan de slag als ik de uitleg

van de juf niet nodig heb en Guido, je weet wel, mijn vriend, krijgt altijd grote

letters omdat hij lezen anders moeilijk vindt, en dat vindt niemand raar.”

“Nou, dat zeg je mooi. Goed, zal ik je dan morgenmiddag ophalen? Ik denk dat
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we voor onze zoektocht dan naar het van Goghmuseum moeten gaan.”

Dit vond Suus een geweldig idee en gelukkig vond mama het ook goed.

De volgende middag kijkt opa trots naar Suus. Zijn kleindochter staat naast

hem de verschillende schilderijen te bekijken. Ze is goed voorbereid en

schrijft soms een naam van een schilderij op in een schriftje dat ze heeft

meegenomen. Plots slaat ze haar schriftje dicht en de kuiltjes in haar wangen

komen tevoorschijn. Opa kijkt naar de richting waar Suus naar kijkt en

glimlacht ook. “Ik zie in je ogen dat je je kunstwerk gevonden hebt Suus.”

“Ja, Opa.. Deze is het! Ik heb veel andere mooie gezien, maar deze hoort bij

onze school.”

Ze doet voorzichtig een paar pasjes dichterbij. “Kijk opa, elk blaadje heeft zijn

eigen kleurtje, je kan zelfs zien hoe de kwast elk blaadje heeft gemaakt.”

Opa komt ook dichterbij. “Ja dat klopt, dat noemen we penseelstreken. De

schilder gebruikt penselen. Het zijn inderdaad mooie kleurtjes, maar van

dichtbij zie je eigenlijk helemaal niet meer wat het is. Daarvoor moeten we

weer een paar passen naar achteren doen. Vertel is Suus, waarom past juist dit

schilderij bij jouw school?”

Opa en Suus zien niet dat een meneer met een baby’tje tegen zijn schouder

zich geïnteresseerd omdraait.

Suus antwoord: “de kleur van de

blauwe lucht, de hemel, die zit altijd

om de boom heen. Ook als je hem

soms even niet ziet, weet je dat Hij

er toch is. En de boom is geen boom

meer als je van dichtbij alle losse

blaadjes ziet, maar wel een boom als

je alle blaadjes samen ziet. Elk

blaadje mag zijn eigen kleur zijn, en

een eigen kant op groeien, maar alleen

alle blaadjes samen zijn de boom.

Suus blijft even stil en kijkt nog eens

kritisch naar het schilderij.

“En hij is trots opa, kijk maar hoe

rechtop hij staat. Het is een trotse

boom.”

Opa legt zijn hand op haar schouder. “Daar ben ik het helemaal mee eens. Je

hebt het kunstwerk voor je school gevonden.”
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De meneer met de baby is naast hen komen staan.

“Mag ik jullie iets vragen, ik heb jullie horen praten. Wat jullie vertellen, dat

vind ik zo mooi en ik zoek nog een school voor deze kleine jongen hier.”

De meneer klopt liefdevol met zijn hand op het ruggetje van zijn baby’tje.

“Daar kunnen we u wel mee helpen” zeggen opa en Suus glimlachend in koor.
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