Nieuwsbrief nr.17

1 juni 2021

Agenda:
juni
1
2
7
7
8
10
14
15
22
23
24

juli
2
5-8
9
13
15
16

OR overleg om 20.00 uur
Informatieavond 5 GDM om 20.00 (!) uur
ANWB Streetwise voor gr. 1-8 Groep 7 en 8 op de fiets naar school!
Rondleiding toekomstige ouders (online)
Schoolreis: groepen 4 t/m 8
ouderavond voor groep 8 (20.00 uur) over programma No Apologie
MR overleg
Kleuterdag
Studiedag leerlingen zijn vrij
schoolfotograaf broers en zussen foto’s
Schoolreis: groepen 3

Rapporten gaan online
Oudergesprekken
Slotfeest
Musical groep 8
Doorschuifmiddag
Leerlingen zijn vrij vanaf 12.30 uur

Nieuws uit de directie:
Nieuwe website live op 3 juni 2021
Op 3 juni 2021 komt de nieuwe website van onze school live. Hoe laat dit
precies is is onbekend maar op deze dag krijgt u de informatie van school in
een nieuw jasje gepresenteerd. Er is hard gewerkt om alles gereed te krijgen.
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Misschien dat er hier en daar nog een aanvulling of wijziging zal zijn maar vrijwel
alle informatie staat er in de nieuwe kleuropmaak en stijl. Hierbij de preview:

Nationaal Programma Onderwijs
Een belangrijk aandachtspunt in onderwijsland is het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO). In het onderwijs mag behoorlijk wat geld geïnvesteerd worden
in de komende 2 jaar (zo’n 1200 euro per leerling over 2 jaar). Deze tijdelijke
financiële impuls is gericht op het wegwerken van achterstanden bij leerlingen
en herstel en ontwikkeling van het onderwijs (na Corona). Na een schoolscan
(gebaseerd op o.a. de resultaten van de CITO M-toetsen en
observatie/vragenlijsten door de groepsleerkrachten en vanaf groep 5 ook door
leerlingen b.v. via ZIEN! zie Link) maken we een keuze uit de menukaart van het
NPO (welke interventies zijn nodig voor een groep of specifieke kinderen) en
vermelden we de keuzes in het schooljaarplan. De MR zal hier ook bij worden
betrokken zodat er een evenwichtige uitwerking zal ontstaan met vooral het
oog op het kind. In juli a.s. moet het 2-jarig plan klaar zijn. Voor meer informatie
kijk ook op: NPO Rijksoverheid

Praktische informatie:
Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 juni.

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/

Selectiemoment

In juni vindt er weer een selectiemoment plaats voor de kinderen die op de
vooraanmeldlijst staan. Heeft u een nieuwe zoon of dochter gekregen en deze
nog niet bij ons op school aangemeld doe dit dan zo snel mogelijk. Anders
geven wij wellicht een plekje weg aan een nieuwe ouder. U kunt dit doen door
een mailtje te sturen naar administratie@amalia-astro.nl
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Gegevens Parnassys/Parro

Wilt u regelmatig uw gegevens controleren die wij van u hebben? Dit kan via de
Parro-app. Denk hierbij aan allergieën - adreswijzigingen - mobiele
telefoonnummers - noodnummers - privacy voorkeuren.

Schoolfotograaf

Deze week zijn de inlogkaarten aan de kinderen uitgedeeld. We hebben al heel
wat mooie resultaten gezien! Ouders kunnen voor vragen terecht bij Majorie via
vragen@sgoolfotografie.nl . Majorie komt terug voor de broers en zussen foto’s
op 23 juni.
Wij hebben een verwerkers-overeenkomst met Sgoolfotografie voor het gebruik
van de namen ter identificatie van de leerlingen en voor de klassenfoto’s kan u
toestemming geven via de Parro-App.

Schoolreis en uitjes

Op dinsdag 8 juni gaan we met de groepen 4 t/m 8 naar het klimbos Gooi
Eemland in de Lage vuursche. De groepen 6 t/m 8 gaan op de fiets. Voor de
groepen 4 en 5 regelen wij het vervoer. De kinderen komen op de gewone tijd
naar school en gaan om 14.45 uit. Alleen groep 8 is tegen 16.00 uur terug op
school. Groep 5 is om 15.00 klaar met het parcour in het klimbos. Verzoek aan
ouders van leerlingen uit groep 5 om de kinderen om 15.15 uur bij het Klimbos
op te halen. Indien dit voor u onmogelijk is graag een bericht naar
info@amalia-astro-nl.
Kledingadvies: normaal tot licht sportief gekleed. Sport en loopschoenen zijn
aan te bevelen. Let op: geen rok, sjaal of slippers.
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen, daar wordt voor
gezorgd. We gaan er met elkaar een fantastische dag van maken.
Op donderdag 24 juni gaan de groepen 3 naar speelpark Oud Valkeveen. Het
vervoer regelen wij en er gaat voldoende begeleiding mee. Ook zorgen wij
voor eten en drinken. We hopen op mooi weer en wij zijn ontzettend blij dat
deze uitjes weer mogelijk zijn.
Dinsdag 15 juni is er voor de kleuters weer een jaarlijkse kleuterdag :
Dit jaar zal deze dag in het teken staan van het boek Pluk van de Petteflet.
Het plein wordt omgetoverd in de Torteltuin en de kleuters kunnen allerlei
spelletjes doen in de verschillende hoekjes: De rommelige, gezellige plek van de
Stampertjes, het kraakheldere huis van mevrouw Helderder, zoeken naar de
Lispeltuut en overvaren met de Heen en Weerwolf...
De kinderen hoeven deze dag niets mee te nemen, voor al het eten en drinken
wordt gezorgd.
De schooldag zal zoals gewoonlijk beginnen om half 9 en eindigen om 14.45
uur. In de middag zal voor een rustige activiteit worden gezorgd.
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Alle kinderen mogen verkleed in het thema komen. Als Pluk, Aafje,
(vader)Stamper, Dollie de Duif, mevrouw Helderder, paard Langhors, de majoor,
of burgemeester enz... alles kan!
Wij kijken er naar uit!

Kwink

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen maken wij gebruik
van de methode Kwink.
Les 13: Groeien in Kwink (week van 31 mei t/m 18 juni 2021)
Kwink van de week:

Iets leren? Oefenen maar
Leren? Jij bent aan zet
Weet wat je wilt leren!

(groep 1 t/m 4)
(groep 5 en 6)
(groep 7 en 8)

Kinderen merken dat hun lijf groeit. Ze moeten nieuwe schoenen omdat hun
tenen tegen de neus aan komen. Of ze kunnen ineens wel bij de bovenste
plank. Deze les willen we de kinderen ervan bewust maken dat je ook op een
andere manier kunt groeien. Iets wat ze eerder niet konden of durfden lukt nu,
door te oefenen, wel. In Kwink zijn we bezig met sociaal-emotioneel leren. Ook
daar kun je in groeien. In deze tijd waarin de kinderen veel thuisonderwijs
hebben gehad, is aandacht voor de sociaal-emotionele groei misschien nog
meer nodig. Kinderen die weten dat ze ook groeien door de sociaal-emotionele
ontwikkeling die ze doormaken, zullen beter in staat zijn om te denken in
mogelijkheden in plaats van belemmeringen. Dit zal hun ontwikkeling ten
goede komen. (groep 1 t/m 4).
In deze les verkennen de kinderen wat ze dit jaar al hebben geleerd in de
Kwink-lessen. Door de coronamaatregelen en daarmee de sluiting van de
scholen heeft inoefening van bepaalde vaardigheden binnen de groep minder
plaatsgevonden, wat deze tussenstop extra belangrijk maakt. De kinderen
maken de balans op en leren in deze les te doordenken wat zij zelf nog graag
willen leren dit jaar. Kinderen die (tussentijds) kunnen nadenken over wat ze wel
en (nog) niet goed kunnen, zijn aan het eind van het jaar ook beter in staat te
evalueren of en hoe ze hun doelen gehaald hebben. Successen kunnen dan
optimaal beleefd en natuurlijk gevierd worden! Dit draagt bij aan een positieve
sfeer in de groep. (groep 5 en 6).
De kinderen zijn nu bijna aan het einde van het schooljaar en zijn op SEL-gebied
waarschijnlijk al flink gegroeid. In deze les kijken ze vooruit om te bepalen in
welke sociaal-emotionele vaardigheden ze zich nog verder kunnen ontwikkelen
in de komende periode. De sluiting van de scholen, waardoor inoefening van
bepaalde vaardigheden binnen de groep minder heeft plaatsgevonden,
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maakt deze tussenstop extra belangrijk. Kinderen die de sociale vaardigheden
kunnen benoemen waarin ze nog willen groeien, zijn beter in staat om een
concreet persoonlijk doel te kiezen en te beschrijven. En om stappen te
bedenken om aan dit doel kunnen werken. (groep 7 en 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: Communiceren (week 22 t/m 24)
Inhoud: Preken, mededelen, discussiëren, overtuigen, verdedigen, aanvallen.
Een boodschap die aankomt.
Bijbel: Stefanus vertelt over Jezus; De dood van Stefanus (Handelingen 6 en 7);
Saulus vervolgt de christenen (Handelingen 8, 1); Saulus ontmoet de christenen;
Saulus moet vluchten (Handelingen 9).
Bijbel: Bijbelverhalen onderbouw:
○ Week 22: Petrus praat net als Jezus (Handelingen 3, 1-10); Paulus wil
niet dat de mensen over Jezus praten (Handelingen 6, 8-15; 7).
○ Week 23: Paulus hoort een stem (Handelingen 9, 1-9); Ananias en
Paulus praten met elkaar (Handelingen 9, 10-19).
○ Week 24: Paulus vertelt over Jezus (Handelingen 9, 20-31); Paulus
vertelt nog meer over Jezus (Handelingen 27 en 28, 1-14).
Bijbelverhalen middenbouw:
○ Week 22: Stefanus vertelt over Jezus en God (Handelingen 6); De dood
van Stefanus (Handelingen 7, 54-60).
○ Week 23: Saulus vervolgt de christenen (Handelingen 8, 1-3 en 9, 1-2);
Saulus naar Damascus (Handelingen 9, 3-9).
○ Week 24: Saulus verkondigt een nieuwe boodschap (Handelingen 9,
10-22); Saulus moet vluchten (Handelingen 9, 23-31).
Bijbelverhalen bovenbouw:
○ Week 22: Jullie begrijpen het niet (Handelingen 6); Dat zal hem leren
(Handelingen 7, 54-60).
○ Week 23: Sterke woorden (Handelingen 8, 1-3 en 9, 1-2); Geen praatjes
meer (Handelingen 9, 3-9).
○ Week 24: Een nieuw verhaal (Handelingen 9, 10-22); Te veel gezegd
(Handelingen 9, 23-31).
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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 Plusgroep
De Plusgroep vindt iedere donderdagochtend plaats
met, momenteel, leerlingen uit de groepen 5 en 6.
Anders leren denken, leren plannen, samenwerken,
filosoferen, mindfulness, presenteren en werken aan
projecten zijn voorbeelden van wat er zoal in de
Plusgroep aan de orde komt. In maart deden we mee
aan de Wereldwijde Wiskundige Kangoeroewedstrijd.
Een wedstrijd waarbij binnen een uur pittige
wiskundige puzzels dienen te worden opgelost. Vol
trots zijn we dat Melle uit groep 5 met zijn prachtige
scores, de derde plaats op landelijk niveau wist te
behalen. Melle is goed in de prijzen gevallen met een
mooie medaille en daarnaast een gezelschapsspel en
een abonnement op een tijdschrift. Welverdiend en
van harte gefeliciteerd Melle met deze mooie
prestatie!
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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.
Kort en krachtig: voorzitter zijn van de OR betekent:
● Jaarlijkse OR samenstelling organiseren
● Agenda voorbereiden voor circa 10 vergaderingen (input vanuit het
team)
● Circa 10 vergaderingen van de OR voorzitten
● Personele bezetting van de werkcommissies organiseren
● Indien gewenst zelf bijdragen aan de commissies
● Incidenteel overleg met MR en/of directie
De tijdsinspanning is gemiddeld een uur per week (veelal uren inzet rondom
vergaderingen)
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