
Nieuwsbrief nr.5            15 oktober 2021

Agenda:

Oktober

18-22 Herfstvakantie
25 Studiedag - Leerlingen zijn vrij
26 Luizencontrole
28 Kriebelpootjes - Mark van Praagh komt in groep 3-4

November

1 koffie nieuwe ouders
2 Ouderraad overleg
3 Inloopmomenten voor groep 1/2ABC
11 Rondleiding nieuwe ouders
16 Studiedag - Leerlingen zijn vrij
17 Extra ingelaste rondleiding nieuwe ouders
18 Inloopmomenten voor alle groepen 1 t/m 8
22 Start oudergesprekken op initiatief van de leerkracht
30 Inloopmomenten voor groep 1/2ABC

Nieuws uit de directie:

Wat hebben we een ontzettend leuke, gezellige en leerzame kinderboekenweek
achter de rug! De betrokkenheid van de kinderen was enorm en dat komt mede
door de enorme betrokkenheid van de ouders. Bedankt voor jullie inzet!

Afgelopen week zijn ook de Spaanse lessen begonnen. We hebben een groep
van 10 ouders en leerkrachten. We kregen enthousiaste reacties van hen.

Er is ons ter ore gekomen dat er zorgen zijn over de lunchpauze van vooral de
bovenbouw. Kinderen en ouders hebben het idee dat deze korter is geworden
dan vorig jaar toen we nog niet het 5 - gelijke dagen model hadden. De kinderen
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hebben rond 10 uur en rond 12 uur een half uur pauze. Daarin wordt er een
kwartier gegeten en een kwartier buiten gespeeld. De tijd waarin wordt gegeten is
hetzelfde als vorig jaar.
Wellicht wordt de tijd anders ervaren, omdat we dit jaar ook zijn begonnen met
een pilot om meer rust te creëren tijdens het eten. Zo hebben we met elkaar
afgesproken dat de eerste 10 minuten er mooie muziek wordt geluisterd of dat het
stil is en daarna mogen de kinderen 5 minuten gezellig kletsen tijdens het eten of
kijken de kinderen een filmpje.
Het kan ook dat de kinderen inderdaad minder pauze hebben, omdat de lessen
wellicht uitlopen. Ik ga dit de komende tijd goed in de gaten houden, zodat we
zeker weten dat de kinderen op de afgesproken tijd van hun pauzes kunnen
genieten.

Mijn collega directeur van de Aloysiusschool benaderde mij met een vacature
voor groep 5. Zij hebben per oktober een leerkracht nodig en maken zich zorgen
of dit wel op tijd lukt. Ik heb de vacature in de bijlage meegestuurd. Zou u deze
willen verspreiden in uw netwerk of mee willen denken of u een geschikt iemand
hiervoor weet? We zouden het fijn vinden als we onze collega school uit de brand
kunnen helpen.  Meer informatie over deze vacature In de bijlage.

Wij hebben zelf ook vorderingen gemaakt met onze vacatures. We zijn voor een
muziekdocent in gesprek met de muziekschool in Amersfoort. We hopen hieruit
een fijne samenwerking te kunnen starten.
Na de herfstvakantie begint Rik Kuipers bij ons als vakdocent wetenschap en
techniek. Hij begint met een lessenserie in de bovenbouw en hij zal daarna ook de
middenbouw les geven.

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 laten de ouders op het
schoolplein wel binnen komen en starten met de pilot “inloopmomenten” voor
groep 1 t/m 8.

Wij wensen jullie een hele fijne herfstvakantie!

Praktische informatie:

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 8 november 2021.
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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/

Flyer

Alle kinderen hebben vandaag de nieuwe flyer ontvangen, de digitale versie kunt
u ook vinden op onze nieuwe website.
https://www.amalia-astro.nl/school/downloads/schoolgids/

Luizencontrole

Onze luizenmoeders zijn weer van harte welkom op school om de luizencontrole
na de herfstvakantie te doen.

Halen en brengen vanaf 25 oktober

Groep 1/2:
Na de herfstvakantie zijn de kleuterjuffen om 8.20 uur op het kleuterplein en de
ouders mogen, als ze dat willen, op het schoolplein komen.
Om 8.25 uur gaan de kleuterjuffen naar binnen met hun leerlingen en zonder de
ouders.
Betty en Loles blijven buiten en zorgen dat de kinderen die dan nog het plein op
komen ook naar binnen gaan.
In de gang binnen staat juf Cagla, zij zorgt dat de kleuters naar hun eigen klas
lopen.
Groep 3 t/m 8:
De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen om 8.20 uur zelfstandig naar binnen. De
ouders mogen, als ze dat willen, op het schoolplein komen bij het brengen en
halen. De leerkrachten wachten op hen in het lokaal.

Inloopmomenten - Pilot

Zoals verwacht kunnen we in november starten met de 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 heeft u al in één van de bijlagen bij de vorige
nieuwsbrief ontvangen en u kunt het ook op onze website vinden.
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Datum kleuters groep 3 t/m 8

woensdag 3 november x

donderdag 18 november x x

dinsdag 30 november x

donderdag 16 december x x

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

Les 3: Omgaan met verschillen

Kwink van de week: Ontdek de ander  (groep 1 t/m 4)
Geef elkaar de ruimte ( groep 5 )
Geef de ander de ruimte om zichzelf te zijn (gr. 6 t/m 8)

In deze les besteden we aandacht aan verschillen. Ook kinderen zoeken in hun
contact met anderen naar overeenkomsten, maar ze letten ook op de dingen die
anders zijn dan wat ze kennen. Door kinderen bewust te maken van die verschillen
en de ander te laten ontdekken, zal er een houding van openheid en acceptatie
ontstaan die bijdraagt aan een veilige groep. (groep 1 t/m 4)

Alle kinderen verschillen van elkaar, net als iedereen in de samenleving. En van de
één verschil je net iets meer dan van de ander. Hoe groter de verschillen, hoe
lastiger om er goed mee om te gaan. En dan is een vervelende opmerking snel
gemaakt. Het is belangrijk om de ander te accepteren zoals hij is en eerst goed na
te denken voordat je er wat van zegt. Door op een positieve manier om te gaan
met verschillen, krijgt iedereen de ruimte om zichzelf te zijn. (groep 5)

Storming is de fase waarin de hiërarchie in de groep wordt bepaald en de
groepswaarden worden gevormd. Het is een gevoelige periode die om extra
aandacht vraagt. Zo kan worden voorkomen dat het ten koste gaat van de
zwakkere kinderen in de groep, als bepaalde kinderen zich als leiders profileren.
Voortdurend opmerkingen maken over het anders doen en anders zijn van
klasgenoten, heeft een negatieve invloed op de groepssfeer. Daardoor lopen
kinderen een grotere kans om slachtoffer te worden van pestgedrag. Kinderen die
de onderlinge verscheidenheid accepteren en elkaar de ruimte geven om zichzelf
te zijn, dragen bij aan positieve groepsnormen en een fijne groepssfeer waarin
iedereen zich veilig voelt. (groep 6 t/m 8 )
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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: Slim (week 40 en 42/43)

Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is
dan alleen gezond verstand als het om levensvragen gaat.

Bijbel: Bijbelverhalen onderbouw:
○ Salomo kiest wijs; Een wijze koning (1 Koningen 3, 1 – 20).
○ Werken voor de wijze koning (1 Koningen 4 – 7); De koningin van Seba wil

het met eigen ogen zien (1 Koningen 10, 1 – 13).
○ Een nare droom (1 Koningen 11, 1 – 13).

Bijbelverhalen middenbouw en bovenbouw:
○ Salomo wordt koning  (1 Koningen 1, 28-48; 2, 10; 3, 5-15); Goed of

kwaad? (1 Koningen 3, 16-20).
○ Salomo krijgt aanzien, rijkdom en macht (1 Koningen 4, 20; 5, 1-14; 1

Koningen 6, 7 en 8); Salomo’s gebed (1 Koningen 8, 22-66).
○ Salomo’s wijsheid en roem (1 Koningen 10, 1-12); Beroemd, wijs, rijk en...

dom?  (1 Koningen 11).

High 5: kinderen maken voordelig kennis met sport en cultuur
Ook dit najaar kunnen kinderen op zoek naar de sport die bij hen past of naar hun
creatieve talent, in het kader van ‘High 5’. In samenwerking met een groot aantal
verenigingen zijn er weer allerlei kennismakingslessen voor sport, dans, Scouting,
theater en muziek georganiseerd. Alle lessen zijn leuk en leerzaam. Kinderen
kunnen zo zowel hun sportieve als hun creatieve en muzikale vaardigheden
ontdekken en ontwikkelen. De verenigingen die aan High 5 meedoen hanteren
de geldende corona veiligheidsmaatregelen.

Het uitproberen van verschillende sporten en activiteiten helpt kinderen bij het
vinden van een leuke hobby die bij hen past. Dat is de gedachte achter High 5,
dat al een aantal jaren georganiseerd wordt door B.Slim Baarn en de gemeente in
samenwerking met een groot aantal verenigingen en organisaties. Kennismaken
gaat in korte cursussen van vier lessen voor maar 6 euro per cursus. Op deze
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manier kunnen kinderen verschillende sporten en activiteiten gemakkelijk en
voordelig uitproberen. De lessen worden altijd na schooltijd gegeven.

Er is een grote variëteit aan cursussen: badminton, basketbal, turnen, dansen,
ballet, dammen, tennis, tafeltennis, (kick)boksen, judo, handbal, zwemmen,
waterpolo, volleybal, Scouting, worstelen, hockey, theater- en diverse
muzieklessen.

Voor wie is het?
De cursussen zijn bedoeld voor leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 van de
basisschool, die kennis willen maken met een (nieuwe) sport of culturele activiteit.
Voor sommige cursussen geldt  een leeftijdsgrens. Deze staat aangegeven op de
speciale websites voor informatie en aanmelden.

Informatie en aanmelden
Informatie over de cursussen en aanmelden gaat via de websites:
www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn (voor sport) en
www.activity4kids.nl/culture4kids/baarn (voor cultuur & muziek). Onder ‘High 5
najaar 2021’ staan alle cursussen waar men uit kan kiezen dit najaar. Als u op de
activiteit klikt, verschijnt meer informatie over de cursus.
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