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Agenda:

januari

10 Luizencontrole. (Geen online les indien lockdown, wel huiswerk)
11 Eerste dag online les indien lockdown
12 Informatieavond VO groep 7.
13 Rondleiding toekomstige ouders (online).
24-27 Adviesgesprekken groep 8.
28 Studiedag - Leerlingen zijn vrij.

februari

2 Rondleiding toekomstige ouders.
11 Rapporten komen online 14.00 uur.
14-18 Oudergesprekken.
14 “Van wie is deze koffer?” Ben van Bokhoven komt in de kleutergroepen.
25 Juffen en Meestersdag.
28 Voorjaarsvakantie. (28 februari tot 4 maart)

Nieuws uit de directie:

We zijn dankbaar dat we met de kinderen een mooi kerstfeest konden vieren.
Helaas kunnen we de film van de hele school niet digitaal delen vanwege de
AVG regelgeving. Wel sturen de leerkrachten het stukje film van de
groep via Parro. Gelukkig hebben de kinderen er wel van kunnen
genieten.

Nu de kerstvakantie een week eerder begonnen is, hebben de
kinderen extra veel vrije tijd. Wat zou het fantastisch zijn als alle
kinderen in de vakantie lekker gaan lezen! Zo beleven ze thuis
spannende avonturen, leren ze over allerlei onderwerpen, breiden
ze hun woordenschat uit en vergroten ze hun leesvaardigheid.
Bovendien kunnen we na de vakantie boekentips uitwisselen in de
klas. Wat ons betreft: allemaal naar de bieb voor een mooi boek!
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De leerkrachten hebben afgelopen week geen vakantie gehad, maar zijn hard
aan het werk geweest. We hebben noodopvang voor de kinderen gehad. Deze
kinderen missen hun vriendjes en de structuur van de dag, maar gelukkig konden
we op deze manier de ouders van deze kinderen steunen.

Onze werkgroepen hebben nu de tijd gehad om extra te overleggen. Wij hebben
vier werkgroepen die gekoppeld zijn aan de vier speerpunten van ons schoolplan.
Zo is de “werkgroep sociaal-emotioneel” bezig met het borgen van de
kindgesprekken, is de “werkgroep ICT” bezig met het vormgeven van de rol van
i-coaches en het verzorgen van de programmeerlessen aan de bovenbouw
kinderen, is de “werkgroep onderzoekend en ontwerpend leren” bezig met het
implementeren van de doorlopende leerlijn in de technieklessen en het aandacht
geven van leerkrachtvaardigheden onderzoekend en ontwerpend leren en is de
“werkgroep talentontwikkeling” bezig met de verdere ontwikkeling van het
portfolio.

Verder konden we nu ook tijd besteden aan andere facetten van de
schoolontwikkeling. Zo heb ik met alle leerkrachten kunnen spreken over ieders
professionalisering en hebben we tijd kunnen besteden aan de plannen voor het
nieuwe uitdagende schoolplein. Ook heeft de Trits akkoord gegeven voor het
aanschaffen van nieuw materiaal, waardoor we onze gymlessen nog beter
kunnen vormgeven. Daarnaast zijn we ook lekker praktisch bezig. In de algemene
ruimtes werden kasten gestructureerd en schoongemaakt en er is nieuw materiaal
gemaakt voor de komende lessen. Per klas zijn de leerkrachten bezig geweest om
de ontwikkeling van individuele leerlingen in kaart te brengen.

Vorige week vrijdag hadden we nog een interessante studiemiddag. We hadden
een lezing van mevrouw dr. E. Garcia over emoties en gevoelens. Deze lezing
vonden we zo goed, dat we deze ook graag voor u willen inplannen. Als het
mogelijk is fysiek op school en anders online. Wij denken dat het het waard is om
samen kennis op te bouwen over emoties en gevoelens om de kinderen te helpen
hiermee om te gaan. Misschien wel juist in tijden van pandemie.

Zoals u weet verwachten we 3 januari een nieuwe
persconferentie. We willen alvast doorgeven dat
wanneer dan bekend wordt gemaakt dat de onderwijs-
lockdown verlengd wordt we de eerste maandag niet
online zullen lesgeven, maar deze dag gebruiken om
lesmateriaal pakketten voor te bereiden. Het zou nu
zonde zijn om pakketten te maken die we wellicht niet
nodig hebben. Maandagochtend zullen de leerkrachten
wel een mail sturen met het werk dat de kinderen op maandag moeten doen.
Ik wens u een gezegend kerstfeest en een gezond en leerzaam nieuwjaar toe!
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Kerstzangwedstrijd!

Doet u al mee met onze kerstzangwedstrijd?! Zing in
huiselijke kring in kerstsfeer je allermooiste kerstlied met je
gezin en maak daar een filmpje van. Je kunt meezingen
met een karaokeversie van een lied, je kunt zelf muziek
maken, iets acapella instuderen, enzovoort….. Het filmpje
kan worden opgestuurd naar: kerstliedAA@gmail.com

We hebben inmiddels een zeer muzikale jury gevonden, die
de liedjes zal gaan beoordelen, Voor de winnaar is er
natuurlijk een prijs! Het team heeft ook meegedaan. Zie
filmpje.

Nieuws uit de OR:

Podcast

In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen over ons initiatief om
leerkrachten te laten vertellen waar zij mee bezig zijn.
Inmiddels kunnen we u de eerste aflevering laten horen met
juf en gedragsspecialist Mirjam Windsma. U vindt de podcast
op de site en hier: Mirjam leerkracht en gedragsspecialist

Nieuws uit de MR:

Vacature oudergeleding MR per 1-1-2022

Wilt u de school meer van binnen leren kennen en invloed
uitoefenen op het beleid, in het belang van alle kinderen en
hun ouders, stel u dan kandidaat als MR-lid! Met ingang van
januari 2022 ontstaat een vacature in de oudergeleding van
de MR van de Amalia-Astroschool.
De termijn voor de vacature loopt nog steeds. Wie zou zich
willen aanmelden voor de MR? Zie de bijlage voor de
vacature.
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