
Nieuwsbrief nr.11           4 februari 2022

Agenda:

februari

14-24 Oudergesprekken
14     “Van wie is deze koffer?” Ben van Bokhoven komt in

de kleutergroepen
15       MR overleg
16 Rapporten komen online 17.00 uur
25 Juffen en Meestersdag
28 Voorjaarsvakantie. (28 februari tot 4 maart)

maart

7 Luizencontrole
8 Extra rondleiding toekomstige ouders
10 Rondleiding toekomstige ouders
11 Extra rondleiding toekomstige ouders
11 Groep 8 bezoekt Escher in het Paleis - Den Haag
15 Groep 7 bezoekt Escher in het Paleis - Den Haag
17 Kleuters bezoeken de Speeldoos: Ridder Florian
21 Studiedag: Leerlingen zijn vrij
29 Theorie verkeersexamen groep 7
31 Groep 8 - Workshop Escher bij Frontaalkunst

Nieuws uit de directie:

Deze afgelopen twee weken hebben de leerlingen hard gewerkt om alle cito
toetsen te maken. Het was soms even puzzelen voor de leerkrachten omdat er
regelmatig leerlingen ontbraken. Het is goed om te weten dat de cito toetsen
voor onze leerlingen niet bepalend zijn, maar een bevestiging zijn van wat de
leerkrachten al weten en zien. Hierdoor zal, als een resultaat tegenvalt door
quarantaine of ziekte, dit geen problemen opleveren.
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De kleuters zijn begonnen met een nieuw thema: Vroeger. Ze zijn erg enthousiast
en veel zijn al aan het
praten met opa’s en
oma’s.

Na de voorjaarsvakantie
gaan we proberen om
weer meer ouders in de
school te laten. De
maatschappij gaat steeds
verder open en daar willen
we als school ook weer aan
meedoen. We hebben in
maart drie rondleidingen
gepland voor nieuwe
ouders, hopelijk kunnen de
MR en de OR weer op
school vergaderen en
wellicht zien we u ook weer binnen voor bijvoorbeeld een gesprek. We kijken uit
naar de situatie zoals die was, want we missen jullie aanwezigheid in de school.

Naar verwachting kunnen we eind maart beginnen met het opknappen van het
schoolplein. Het zal geen enorme verandering zijn. We proberen wel meer
gelegenheid te creëren voor de kinderen om te spelen. Zo zal er bijvoorbeeld
kunstgras komen op het voetbalveld en een paar nieuwe speeltoestellen.

We zijn erg blij met hoe de OR de podcast van onze leerkrachten aan het
opnemen is. De podcast van gedragsspecialist en leerkracht Mirjam Windsma kunt
u al vinden op onze site. Binnenkort verschijnen die van Iris de Koning onze interne
begeleider en Carla de Graaf, leerkracht en ICT-coördinator.

Vorige week hadden we ook een productieve studiedag. Ondanks dat we
digitaal met elkaar moesten vergaderen was het fijn om samen aan het werk te
gaan. Op de studiedag hebben we ook gesproken over het hybride onderwijs en
dat geëvalueerd. Om kwalitatief goed onderwijs te geven, gaan we ons vanaf nu
weer richten op het fysieke onderwijs. Wanneer een kind ziek of in quarantaine is
geweest, zullen we zodra het kind weer op school komt kijken wat hij/zij gemist
heeft en deze stof op school inhalen. De kinderen zullen werk krijgen om thuis te
maken indien ze niet te ziek ervoor zijn.
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Praktische informatie:

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 februari 2022.

Agenda

Alle activiteiten van dit schooljaar staan op de agenda op de site vermeld. We
zorgen dat de agenda up to date is. Zie: https://www.amalia-astro.nl/agenda/
De digitale versie van de flyer kunt u ook vinden op onze nieuwe website.
https://www.amalia-astro.nl/school/downloads/schoolgids/

Wanneer mag een kind met COVID (positief getest) weer naar school?

Dit zegt het RIVM hierover:
Het kind blijft thuis en mag pas weer naar buiten als het niet meer
besmettelijk is. Het kind is niet meer besmettelijk als het na 7 dagen (dag 0 is
start klachten) 24 uur volledig klachtenvrij is. Overleg met de GGD over de
besmettelijkheid als het kind langer dan 7 dagen ziek is.

Administratie
Wilt u ons op de hoogte houden van veranderingen in uw gezin? Denk aan een
nieuw (e-mail)adres, een geboorte of een nieuw telefoonnummer? Veel zaken
kunt u zelf aanpassen in de Parro app maar u mag ook altijd mailen naar
administratie@amalia-astro.nl

Krokusvakantie
Over nog geen vier weken staat de krokusvakantie alweer voor de deur en wat is
het fijn dat we nu door de versoepelde corona maatregelen dan weer lekker
samen kunnen gaan bewegen en sporten! Sportcoördinator Irene de Jong
(Gemeente Baarn) organiseert dan in samenwerking met ex-basketbalprof Henk
Pieterse weer hun niet-te-missen clinic voor alle Baarnse basisschoolkinderen.

Op maandag 28 februari 2022 komt de 2,11m lange ex-prof Henk Pieterse alweer
voor de negende keer met veel plezier terug naar Baarn om voor alle kinderen
van 6 t/m 12 jaar zijn Basketbalclinic te geven in De Trits. Het belooft weer een
echt muzikaal basketbal spektakel te worden waarin de kinderen in korte tijd veel
leuke drills leren. Daarnaast wordt er op een speelse manier aandacht
geschonken aan pestgedrag. Het is altijd een erg leerzame ochtend waar de
kinderen heel open en vanzelfsprekend leren opkomen voor zichzelf (en anderen).
De ochtend draait dan ook om basketbal en respect! Kosten deelname: € 7,50
p.p. Je wordt om 9.45 uur in De Trits verwacht waarna van 10.00 – 12.30 uur de
clinic zal plaatsvinden. Wil jij graag aan deze sportdag meedoen? Geef je dan
snel op via www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn en kijk onder het kopje
“Basketbalclinic Henk Pieterse 2022” ! Mocht je eerst nog meer informatie willen,
neem dan contact op met Irene de Jong, via i.dejong@baarn.nl of 06-49900591.
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Juffen- en meesterdag
25 februari a.s. vieren we juffen- en meesterdag, een feestelijke dag waarop alle
juffen en meesters hun verjaardag vieren met hun eigen klas. Bij een verjaardag
hoort natuurlijk taart, een mooi versierde klas, lekker dansen en een sportief rondje
apenkooi door de gymzaal met de juf of meester. Maar er zijn nog meer spullen
nodig om het feestje helemaal compleet te maken. Deze zitten in een kistje dat
op slot zit en elke groep moet verschillende opdrachten maken om de code te
kunnen kraken en het kistje open te kunnen maken voor een mooie verrassing.
Groep 3 viert deze dag ook het letterfeest, omdat ze alle letters hebben geleerd!
Dat verdient natuurlijk ook een feestje. En natuurlijk mag iedereen feestelijk
verkleed komen deze dag. Graag wel lunch meegeven aan de kinderen, het
10-uurtje wordt verzorgd door de school.
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Nieuws uit de OR

Bruna bonnenactie
Zoals jullie waarschijnlijk weten was er in het kader van de Kinderboekenweek ook
dit jaar weer een Bruna bonnenactie. In totaal is er voor 91 euro aan bonnetjes
ingeleverd, wat de school een boekenbon van 18 euro heeft opgeleverd. Dat is
minder dan vorig jaar, maar wat ons betreft een aanmoediging om dat volgend
jaar te overtreffen!

Kerstzangwedstrijd
De kinderen zijn weer heel druk bezig geweest met
het maken van prachtige kerstliedjes. Er werd
gezongen en soms ook gespeeld en elke inzending
die de jury kreeg was geweldig. Het was dan ook erg
lastig kiezen, want waar let je nou op? Originaliteit,
muzikaliteit - er is zoveel om rekening mee te
houden. 

Ook de prachtige inzending van de juffen en
meester hebben we natuurlijk allemaal gezien. Heel
mooi, maar er was een leerling die er echt bovenuit
stak.

Een Engelstalig liedje, heel mooi gezongen en dan
ook nog zo’n mooie jurk aan….

Gefeliciteerd Noa uit Groep 4A – jij bent de winnaar!

Podcast #2 in de serie ‘Leraren vertellen’
In de tweede editie van de podcast ‘Leraren vertellen’ is het de beurt aan Iris de
Koning, orthopedagoog en onder meer gespecialiseerd in hoogbegaafdheid bij
kinderen. Zij vertelt hoe ze met haar ervaring en deskundigheid als intern
begeleider een bijdrage levert aan de kwaliteit en veelzijdigheid van het onderwijs
aan de Amalia Astro. Luister hier de podcast (vanaf maandag op de site):
https://www.amalia-astro.nl/nieuws/podcast/

Geplande activiteiten
Elke maand is er een rondleiding voor nieuwe ouders. Ivm corona is ook deze
editie digitaal. Geheel volgens traditie zal ook deze maand weer een OR-lid
aanschuiven om onze ervaringen als ouders te delen.

Op 25 februari vindt de juffen en meestersdag plaats. De commissie met een
aantal OR-leden en leerkrachten is volop bezig met de voorbereidingen. Het
beloofd weer een fantastische dag te worden!
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