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Agenda:

Oktober

4 Koffie nieuwe ouders
5 Dag van de leraar
6-15 Kinderboekenweek: Worden wat je wilt
14 Rondleiding nieuwe ouders
18-22 Herfstvakantie
25 Studiedag - Leerlingen zijn vrij
26 Luizencontrole
28 Kriebelpootjes - Schilder Mark van Praagh komt in groep 3 en 4.

November

11 Rondleiding nieuwe ouders
16 Studiedag - Leerlingen zijn vrij
22 - 26 Oudergesprekken op initiatief van de leerkracht

Nieuws uit de directie:

Weer zijn de laatste 2 weken vol leuke en leerzame activiteiten geweest. Elke dag
beleven we iets bijzonders met de kinderen.

● We hebben een heel gezellige Prinsjesdag met elkaar meegemaakt. Wat
leuk om te zien dat er zoveel kinderen met een hoedje op school kwamen.

● Groep 8 heeft genoten van een gezellig schoolkamp op Ameland.
Samenwerking, groepsvorming en samen lekker sportief zijn waren de
doelen van dit kamp.

● De kleuters hadden een gezellige pannenkoekendag gehad. Dit was voor
het thema geometrische vormen. We willen hier de ouders bedanken die
hun kookkunsten hebben laten zien.
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● De kinderen van groep 4 hadden een
leuke verrassing. Onze schooltuin
heeft al de eerste vruchten gegeven.
De kinderen waren heel blij. Het was
een heel leerzaam proces. De
kinderen genieten nu van de oogst.

Er zijn veel vernieuwingen in de school. De
onderbouw is bezig met dans. We zoeken
nog naar een geschikte muziekdocent om
de leerlingen ook hierin te kunnen uitdagen.

We zijn trots op onze ouders die ons zo goed helpen met het organiseren van de
kinderboekenweek. We willen hen hier bedanken, want zonder hen zouden we
niet zoveel leuke activiteiten kunnen doen. Samen maken we een sterke leuke
school.

De studiedag van 25 oktober is een studiedag georganiseerd door het bestuur.
Alle scholen van onze stichting komen samen en om hun parels en kennis met
elkaar uit te wisselen.

Na 25 september zijn er nieuwe versoepelingen in de richtlijnen voor het
Coronavirus. In de bijlage vindt u een brief van onze directeur bestuurder met de
aanpak voor alle scholen van onze stichting. Wij blijven voorzichtig met ouders in
de school tijdens het halen en brengen van de kinderen. We zijn blij dat we nu
voor verschillende activiteiten ouders weer in de school kunnen verwelkomen.

Praktische informatie:

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 16 oktober 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/

Inspiratieavond: “Leer anders kijken naar gedrag”
In deze interactieve lezing gegeven door samenwerkingsverband de Eem leert u
hoe u anders naar het gedrag van leerlingen kan kijken. De avond is op 5 oktober
vanaf 19:30 uur in Amersfoort. U kunt zich via de bijlage aanmelden.
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Kinderboekenweek 2021 ‘Worden wat je wil’
Van woensdag 6 tot en met vrijdag 15 oktober vindt de kinderboekenweek plaats
met het thema ‘Worden wat je wil’.
➔ Op woensdag 6 oktober vindt er een

spectaculaire opening op het schoolplein plaats
met de leerkrachten en de kinderen. Uw kind
mag deze dag verkleed in thema naar school!

➔ Gedurende de week zal een ouder in de groep
over zijn/haar beroep komen vertellen. Ook zijn er groepen die op bezoek
bij een ouder en zijn/haar werkplek zullen gaan.

➔ Op donderdag 14 oktober vindt er ‘s middags een Vossenjacht plaats van
12.45 - 13.45 uur. 10 verklede ouders en leerkrachten zullen door de
Laanstraat verspreid een beroep uitoefenen. De kinderen gaan onder
begeleiding in groepjes op jacht!

Tijdens deze 10 dagen wordt er extra aan leesbevordering gedaan in de groepen
en zullen er inspirerende lessen met het thema worden gegeven.

Inloopmomenten - Pilot

Zoals het afgesproken met alle scholen van ons bestuur zullen we nog tot en met
de herfstvakantie geen ouders in school laten binnenkomen  bij halen en brengen.
We hopen in november te kunnen starten met een nieuwe pilot
“inloopmomenten”. U wordt uitgenodigd met uw kind mee naar binnen te komen
en de klas en het werk van uw kinderen te bekijken. Voor de kleutergroepen zal dit
twee keer per maand zijn en voor de midden- en bovenbouw 1 keer per maand.
Het rooster hiervoor zal via de website en in de nieuwsbrief worden gedeeld.
Waarom, hoe en wanneer we dit organiseren vindt u in één van de bijlagen bij
deze nieuwsbrief.

BSO
We willen graag een overzicht krijgen van welke kinderen naar welke BSO's gaan. Het
gaat om de standaard afspraken met de bso's. Wanneer u een keer afwijkt van deze
standaard horen we dit ook graag via de mail of direct aan de leerkracht. U kunt het
standaard schema doorgeven via de volgende link:
https://forms.gle/3XPfSdJMHc2hByw38

Contactgegevens
Zou u uw contactgegevens via de Parro app weer willen controleren? Het belangrijkste is
dat van beide ouders het e-mailadres, het telefoonnummer en het huisadres klopt.

Schoolfotograaf
Aan het begin van het schooljaar heeft u een kaart gehad om de gezinsfoto die eind
vorig schooljaar is gemaakt te bekijken en eventueel te kopen. Bent u de kaart niet
tegengekomen kunt u een mailtje sturen naar vragen@sgoolfotografie.nl.
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