
Nieuwsbrief nr.15 19 april 2021

Agenda:

april

23 Koningsspelen leerlingen zijn vrij vanaf 12.30 uur

26 MR overleg om 19.30 uur

27 Koningsdag leerlingen zijn vrij

mei

3 - 16 Meivakantie

17 Rondleiding toekomstige ouders (online)

22 - 24 Pinksterweekend

28 Studiedag leerlingen zijn vrij

juni

1 OR overleg om 20.00 uur

7 ANWB Streetwise

7 Rondleiding toekomstige ouders (online)

8                 Schoolreis: groepen 4 t/m 8…..groepen 3...datum volgt nog.

14 MR overleg

15 Kleuterdag

22 Studiedag leerlingen zijn vrij

Nieuws uit de directie:

In de vorige nieuwsbrief attendeerde ik u over het kwaliteitsonderzoek dat
op dit moment is uitgezet. U heeft een uitnodiging gekregen om uw mening te
geven op beide mailadressen van de ouders/verzorgers. Uw deelname wordt
zeer op prijs gesteld. Het kwaliteitsonderzoek loopt van 12 t/m 26 april 2021. Tot
vandaag is de respons 36%. Als school vinden we uw mening heel belangrijk en
daarom nogmaals de uitnodiging om te reageren als dit nog niet is gebeurd.

Stand van zaken rondom het 5-gelijke dagen model
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Onlangs werd u gevraagd een reactie te geven op het voorgenomen plan tot
invoering van het 5-gelijke dagen model. De respons hierop was tot vandaag
72,63%. Van de 190 gezinnen hebben 138 gezinnen gereageerd.
Door de school is er een analyse gemaakt en deze is reeds gedeeld en wordt
besproken met de MR op maandag 26 april a.s. De volledige inhoud van de
peiling met alle argumenten, zowel voor als tegen, is uiteraard met de MR
gedeeld. Ze spelen in dit proces een belangrijke rol.
Heeft u nog aanvullende vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact
opnemen met mij (directie@amalia-astro.nl ) of de MR - mr@amalia-astro.nl.

Personeel
Aan het eind van dit schooljaar zullen wij van 3 betrokken en enthousiaste
collega’s afscheid nemen. In één van de volgende nieuwsbrieven krijgt u te
horen op welke wijze we afscheid zullen nemen. Door het afscheid ontstaat er
een vacature van 3 dagen in onze school (middenbouw) die ik graag op deze
manier onder uw aandacht wil brengen. Kent u een persoon in uw omgeving
die belangstelling heeft om op de Amalia Astroschool te komen werken geeft u
dan gerust deze informatie door.

● Anneke Sonnenberg
Na ruim 40 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest ga ik per 1
september 2021 met pensioen. Wat een prachtig en inspirerend beroep.
Het is fantastisch om met kinderen te werken en om ze te zien groeien in
allerlei opzichten. Het onderwijs blijft altijd in beweging, is nooit saai en
blijft boeien.
Ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan mocht bijdragen.

● Adrie Rossen
Ook voor mij is het na 45 jaar gymles klaar. Met heel veel plezier heb ik
kinderen van 6 tot 20 jaar, sport en bewegen aangeleerd.
Het plezier in sport en bewegen, positief te stimuleren en het aanbieden
van een ruime variatie van bewegen.
De successen van de leerlingen, na het aanleren van bewegen, zijn mijn
grootste beloning. Ook de lol tijdens mijn gymlessen met de vele
glimlachen heeft mij altijd gemotiveerd.
Helaas heeft mijn lichaam teveel slijtage overgehouden van mijn vele
bewegen en zal ik nu moeten stoppen.

● Miriam van Leeuwen
Het is tijd voor een nieuwe uitdaging! De afgelopen 13 jaar heb ik met
ontzettend veel plezier en enthousiasme gewerkt op de AA. Het was mooi
om kinderen een plek te geven waar ze zich veilig voelen, zichzelf mogen
zijn en daardoor kunnen groeien. Met alle ervaring die ik de afgelopen
jaren heb opgedaan, ga ik nu kinderen individueel begeleiden bij
leerproblemen. Een nieuwe uitdaging waar ik enorm naar uit kijk!
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Schoolreis: De schoolreis gaat door . Hoe? Dat
houden we nog even geheim …. en we zullen alles
binnen de corona richtlijnen doen. Best een puzzel
maar we zijn er van overtuigd dat het gaat lukken.
Gelukkig kunnen we uitkijken naar nog meer
versoepelingen.

Koningsdag: Ik+jij=Wij
Aanstaande vrijdag 23 april vieren wij
feest met de kinderen.De dag staat in het teken van de
koningsspelen.In alle groepen zal er aandacht gegeven worden
aan sport en spelactiviteiten. De kinderen mogen in het
oranje,rood,wit of blauw naar school komen. We gaan er met
elkaar een feestelijke dag van maken.

Praktische informatie:

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op  3 mei 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/

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

Les 12:  Vragen of iemand hulp wil. (week van 26 april en week van 17 mei 2021)

Kwink van de week:   Vraag of je kunt helpen! (groep 1 t/m 4)
Geef de juiste hulp!                       (groep 5 t/m 6)
Code Help? Geef de juiste hulp! (groep 7t/m8)

Sommige kinderen zijn erg zorgzaam en behulpzaam. Dat kan helpend en
prettig zijn. Toch is het belangrijk dat kinderen die willen helpen eerst vragen:
‘Kan ik je helpen?’ Op die manier krijgt de ander de kans zelf te oefenen en te
leren, in plaats van dat het probleem door een helper wordt opgelost. In een
veilige groep hebben kinderen oog voor elkaar en vragen ze of ze de ander
kunnen helpen. (groep 1 t/m 4)

Zien dat iemand hulp nodig heeft en vervolgens ook iets doen, is niet altijd
vanzelfsprekend. In een veilige groep hebben kinderen oog voor elkaar en
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onderkennen ze elkaars hulpvragen. Kinderen voelen zich betrokken bij
anderen en zijn behulpzaam. Wanneer kinderen zien dat een ander hulp nodig
heeft, is het belangrijk dat ze erachter proberen te komen hoe ze de ander het
best kunnen helpen. Kinderen die nadenken of iemand wel hulp wil, zullen
vragen waar de ander het meest bij gebaat is. Daardoor kunnen ze de ander
op een goede manier helpen.

De Kwink-slag Code Help (‘Zie je het?’ ‘Doe je iets?’) kan hierbij een hulpmiddel
zijn. (groep 5-6)

Code Help houdt in: zien dat iemand hulp nodig heeft en vervolgens ook iets
doen. Maar als je helpt, hoe doe je dat dan op de goede manier? Kinderen
hebben soms de neiging om spontaan een ander te helpen terwijl die daar niet
om zit te springen. Of ze proberen het probleem van de ander over te nemen,
maar daarmee helpen ze hem niet om het zelf te doen. Kinderen die zich
afvragen wat in een concrete situatie een goede manier van helpen kan zijn,
zijn beter in staat passende en adequate hulp te bieden. Dit draagt bij aan de
zelfstandigheid van de ander en aan de goede sfeer in de groep.( groep 7-8)

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: Sterken (week 15 t/m 17)
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop

geven. Het positieve naar boven halen.
Bijbel: Bijbelverhalen onderbouw:

○ Week 15: Een rare brief; Een rare droom (Openbaring 1)
○ Week 16: Johannes droomt over een lammetje

(Openbaring 13 en 14); Het goede wint (Openbaring 19 en 20)
○ Week 17: De laatste droom (Openbaring 21 en 22)

Bijbelverhalen middenbouw:
○ Week 15: Een rare brief;  Een rare droom (Openbaring 1)
○ Week 16: De droom van de vrouw en de draak (Openbaring 12);

De droom van het beest en het lam (Openbaring 13 en 14)
○ Week 17: De droom van de nieuwe stad (Openbaring 21 en 22)
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Bijbelverhalen bovenbouw:
○ Week 15: Een rare brief,  Een rare droom (Openbaring 1).
○ Week 16: De droom van de vrouw en de draak; De droom van het

beest en het lam (Openbaring 12, 13 en 14).
○ Week 17: De droom van de nieuwe stad (Openbaring 21 en 22).

Geef een prentenboek cadeau

De campagne Geef een (prenten-) boek cadeau heeft als missie om alle
kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste
boeken. Wat zou het mooi zijn als ieder kind een eigen verzameling met de
mooiste kinderboeken in zijn/haar kamer heeft staan – met als resultaat dat
boeken een vaste plaats krijgen in zijn of haar leven. Om die boekenkast te
vullen, bundelen boekhandels en diverse partners ieder jaar hun krachten om
in het voorjaar een jeugdboek en een prentenboek beschikbaar te stellen voor
een klein bedrag. Als school schaffen we voor de klassenbibliotheek de boeken
aan. Heeft u belangstelling voor beide of één van de boeken dan zijn die
beschikbaar in de boekhandel.
Dit jaar zijn er 2 boeken geselecteerd die voor een weggeefprijs worden
aangeboden in de boekhandel in Nederland. Het betreft voor de onderbouw
een prentenboek van Maurice Sendak – Max en de maximonsters - € 2,50 (per
18 juni a.s.) zie link. Voor de bovenbouw is het een boek van Tonke Dragt De
brief van de Koning - € 3,50 (23 april a.s.) ( zie link). Zeker aanbevolen!

Nieuws uit de Ouderraad

Bepaal jij volgend jaar wat er bij de
Ouderraad op de agenda staat?

Vanaf volgend schooljaar hebben wij
een vacature voor de functie van
voorzitter van de Ouderraad. In
ongeveer 10 vergaderingen per
schooljaar verzorg jij (samen met een team van overenthousiaste klassenouders,
een afgevaardigde van school én de penningmeester) het samenstellen van
de verschillende organisatie commissies, het samenstellen van de OR en je leidt
de vergaderingen in goede banen. Pasen, Kerst, Koningsdag, kleuterdag,
schoolreisjes, Koningsspelen…. Zo een handjevol activiteiten die in een jaar zoal
langskomen. Maar een nieuwe voorzitter mag ook nadrukkelijk zijn of haar
stempel drukken en nadenken over vernieuwing en optimalisatie.
Dus wees snel en meld je als potentiële kandidaat.

Parkstraat 30

www.amalia-astro.nl 3743 EE Baarn
035-5413287

https://geefeenboekcadeau.nl/
https://geefeenboekcadeau.nl/#top

