
Nieuwsbrief nr.1 27 augustus 2021

Agenda:

Augustus

30 Eerste schooldag

31 Eerste schooldag instromende kleuters

OR overleg

September Startgesprekken

1 Luizencontrole (hele week)

6 Rondleiding voor toekomstige ouders

15 Studiedag. Leerlingen vrij

21 Prinsjesdag op school

22-24 Kamp groep 8

23 Kriebelpootjes - Mark van Praagh komt in groep 3 en 4

Nieuws uit de directie:

Wat fijn om iedereen maandag weer
terug te zien na een lange
zomervakantie. Een speciaal welkom
aan onze nieuwe ouders. We hopen
dat u zich snel thuis voelt op onze
school.
Vanwege corona zijn we alert op
afstand houden, ventileren… en
vanuit ons bestuur zijn er nog enkele

aanscherpingen gekomen qua beleid. In een van de bijlagen vindt u de
brief van onze nieuwe directeur-bestuurder met meer informatie erover.



We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van heerlijke weken
zomervakantie. Wellicht in aangepaste vorm vanwege de maatregelen,
maar hopelijk hebben u en uw kinderen zich lekker kunnen ontspannen. We
hopen natuurlijk dat wij hen weer gezond kunnen verwelkomen!

Wij zijn afgelopen week alweer druk bezig geweest met de voorbereidingen.
De lokalen zijn schoon en fris en lege schriften liggen te wachten om gevuld
te worden.

We zullen op 30 augustus om 8.20 uur starten met de kinderen, helaas zonder
de ouders op het schoolplein. We zullen zeker u als ouders ook verwelkomen
op een manier die corona-proef is, maar daarover hoort u later meer.

In een andere bijlage hebben wij de belangrijkste corona-afspraken voor
Amalia-Astro (over b.v. halen en brengen van de kinderen) op een rij gezet.
Leest u dit alstublieft zorgvuldig door!

5-gelijke dagen model

We beginnen dit jaar meteen met het 5-gelijke dagen model. Alle kinderen
hebben elke dag dezelfde schooltijden van 8:30 uur tot 14:00 uur. We
hebben een schema gemaakt waarin we de pauzes hebben gepland,
zodat we goed zorgen voor zowel de kinderen als het team.
We willen u hier graag meedelen dat de leerkrachten na schooltijd pauzeren
tot 14:30 uur. We vinden het belangrijk dat zij hun rust kunnen pakken na een
intensieve dag. U kunt dus niet direct na school bij de leerkracht terecht,
maar wel een afspraak maken na 14:30 uur. We hopen hiervoor op uw
begrip.

Vorig jaar hebben we met elkaar afgesproken tot aan de herfstvakantie
oppas te verzorgen tot kwart voor drie voor de ouders die hier behoefte aan
hebben. Via deze link kunt u aangeven of u hier gebruik van wilt maken:
https://forms.gle/NRBEgF4NVTvdtGyq5

https://forms.gle/NRBEgF4NVTvdtGyq5


Nieuwe teamleden

We zijn blij te kunnen vertellen dat ons team dit jaar wordt versterkt. Een
aantal van de collega’s zullen zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen:
Berith Blom (interne begeleider), Sophie Vis (groep 5), en Ismay Rentenaar
(groep 6). We zijn nog actief op zoek naar invulling voor de vacature van
een muziekdocent en een natuur- en wetenschapdocent. Alle suggesties of
tips zijn van harte welkom.

Corona afspraken

De oude afspraken blijven zoals ze waren voor de zomervakantie. In een
derde bijlage hebben wij de belangrijkste informatie op een rij gezet.

Startgesprekken groep 1 t/m 7

Dit jaar voeren we startgesprekken met de kinderen van groep 1 t/m 7 en
hun ouders, omdat we dat een waardevolle start vinden van het schooljaar,
zeker omdat we elkaar vanwege Corona minder treffen in school en op het
plein.
Het doel van deze startgesprekken is het maken van een goede start en het
investeren in de relatie leerling/ouder/leerkracht.
Voor een kind is het heel belangrijk om te weten dat ouders en leerkracht
samen betrokken zijn bij hem of haar en er samen voor willen zorgen dat het
goed gaat met hem of haar op school.

De inbreng van het kind in het startgesprek wordt naarmate het kind ouder is
steeds groter.
Waar een leerling van groep 1 vooral zal luisteren naar zijn ouders en de juf, is
een leerling van groep 7 vooral zelf aan het woord en luisteren de ouders
veel meer.
De leerkracht zal vooral door belangstelling tonen en vragen stellen zorgen
dat het gesprek voor iedereen waardevol is. Zo bouwen we aan de relatie
en zorgen we dat we het onderwijs kunnen afstemmen waar mogelijk.



De gesprekken zullen op school of via Google Meet plaatsvinden in de
maand september. U wordt door de leerkracht uitgenodigd vanaf 30
augustus om in Parro een tijdstip te kiezen voor het startgesprek.
Het is essentieel dat het kind en de ouder(s) samen bij het gesprek aanwezig
zijn.
Alle kinderen van groep 1 t/m 7 mogen iets meenemen om te laten zien; iets
van de vakantie of iets anders wat het kind graag wil laten zien aan de
leerkracht. Dat breekt het ijs, want we begrijpen dat het voor sommige
kinderen best spannend is.
Het is goed om thuis met uw kind voorafgaand aan het gesprek te
bespreken wat het kind heel graag aan de leerkracht wil vertellen of vragen.
We zijn benieuwd en kijken ernaar uit om uw kind en u te spreken!

Luizencontrole

Onze luizenmoeders zijn weer van harte welkom op school om de
luizencontrole de eerste week na de vakantie te doen. In verband met de
versoepelingen van de corona maatregelen is dat nu weer mogelijk.

Gymrooster

Dinsdag: Groep 5, 6 en 8

Donderdag: Groep 3, 4a, 4b, 5, 7a en 7b

Vrijdag: Groep 3, 4a, 4b, 6, 7a, 7b en 8

Parro

Afgelopen week bent u weer gekoppeld aan de nieuwe
groep(en). Wilt u controleren of dit is gelukt? Als u problemen of
vragen heeft kunt u mailen naar administratie@amalia-astro.nl

Traktaties

We krijgen regelmatig vragen over de traktaties
bij verjaardagen. We gaan daarom dit jaar
samen met het team en de MR er een beleid
voor maken. We kunnen nu alvast aangeven
dat een kleine, liefst gezonde, traktatie ruim
voldoende is. Het gaat om het gezellig samen
vieren van de verjaardag.

mailto:administratie@amalia-astro.nl

