
Nieuwsbrief nr.12          18 februari 2022

Agenda:

februari

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:

Corona Nieuws

Wat fijn dat er weer versoepelingen zijn aangekondigd. Ook bij ons op school
kunnen we versoepelen. De algemene regels vindt u in de bijgevoegde brief van
Diana, onze directeur-bestuurder. Hieronder vindt u een aantal regels specifiek
voor onze school:

Kinderen:
Voor kinderen vervalt vanaf 25 februari de mondkapjes plicht, het houden van
afstand en de looproutes in school. Het advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8
om twee keer per week een zelftest te laten doen, blijft staan.

Parkstraat 30

www.amalia-astro.nl 3743 EE Baarn
035-5413287



Mocht uw kind Corona hebben, dan is de quarantaine periode verkort naar 5
dagen. Uw kind is, als het geen klachten meer heeft, op dag 6 na de positieve
(zelf)test weer welkom op school. Als uw kind nog klachten heeft, dan wordt de
periode van quarantaine verlengd. Na minimaal 24 uur klachtenvrij is uw kind weer
van harte welkom op school.

Ouders / volwassenen:
Ouders en andere volwassenen zijn weer welkom op onze school. We zijn graag
aan de voorzichtige kant dus we vinden het fijn als u 1,5 meter afstand probeert te
houden en een mondkapje zou willen dragen (tot 25 februari). Wanneer u (lichte)
klachten heeft graag uw afspraak verzetten of online houden.

Dit betekent praktisch:
● U kunt hierdoor weer uw kind halen en brengen op het schoolplein. Als de

bel gaat, gaan alle kinderen zelfstandig naar binnen.
● Wanneer u een gesprek heeft op school mag u zelf aangeven of u dit

gesprek fysiek of online wilt voeren. Dit kunt u afstemmen met de leerkracht.
● De luizencontrole mag weer op school plaatsvinden.
● We gaan weer fysieke rondleidingen in kleine groepjes voor nieuwe ouders

organiseren.
● Ouders kunnen weer helpen bij uitjes en activiteiten.
● Kleuterverjaardagen worden gevierd zónder de aanwezigheid van de

ouders. Na dit 2 jaar ervaren te hebben, merken wij dat dit ten goede komt
aan de zelfstandigheid van het kind.

Twijfelt u of iets wel of niet fysiek in school kan, dan kunt u altijd even overleggen
met Loles.

Ook willen we nu graag heel voorzichtig beginnen met het houden van de eerder
geplande inloopmomenten. U mag dan mee met uw kind de klas in tussen 8:20
uur en 8:30 uur.
We beginnen met de inloopmomenten in de kleutergroepen. Afhankelijk hoe dit
gaat zullen we dit uitbreiden naar de hogere groepen. In de bijlage vindt u de
uitgebreide uitleg over de pilot inloopmomenten.

Er zijn twee momenten gepland na de voorjaarsvakantie voor de groepen 1/2.
Dinsdag 8 maart en dinsdag 22 maart. Om de ouders zoveel mogelijk te
verspreiden mogen op 8 maart de ouders van de kinderen uit de groepen 1
komen en op dinsdag 22 maart de ouders van de kinderen uit de groepen 2.

Personeel

Onze gewaardeerde collega juf Frances gaat zich richten op een nieuwe
uitdaging. Zij is gevraagd om les te gaan geven aan Afghaanse kinderen die
moeten worden voorbereid voor het reguliere basisonderwijs. Wij zijn blij voor deze
kinderen die haar als leerkracht zullen krijgen en bij haar een veilige haven zullen
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vinden. Tegelijkertijd vinden wij het heel jammer dat wij onze betrokken,
hardwerkende en lieve collega moeten missen. Verderop in de nieuwsbrief zal zij
zelf meer over haar nieuwe uitdaging vertellen. Later zult u geïnformeerd worden
over hoe we afscheid van haar gaan nemen.

Studiemiddag

Aanstaande maandag hebben wij na de lesdag met de kinderen (14.30 uur) een
studiemiddag gepland. Hier gaan we de behaalde cito resultaten op
schoolniveau analyseren om te kijken of we volgens verwachting hebben
gescoord en op welke gebieden we ons onderwijs nog kunnen verbeteren.
Daarnaast krijgen de leerkrachten ook een keer les van onze Wetenschap en
Techniek meester Rik in het geven van Onderzoekend en Ontwerpend leren.

Even gedag zeggen:

Lieve ouders,

De Amalia-Astroschool heeft een speciale plek in mijn
hart. Het is mijn oude lagere school en toen ik op de
lerarenopleiding zat, heb ik hier stage gelopen om het
vak te leren. Ondertussen werk ik al 26 jaar in het
onderwijs, waarvan de laatste 13 jaar op de
Amalia-Astroschool. Met heel veel liefde en plezier
heb ik veel van jullie kinderen lesgegeven de
afgelopen jaren.
Toch ga ik over niet al te lange tijd afscheid nemen
van de Amalia-Astroschool, want er is een nieuwe
uitdaging op mijn pad gekomen.
Na de meivakantie ga ik als leerkracht aan de slag
voor Wereldkidz Albatros, een nieuw te starten
basisschool voor Afghaanse kinderen die in het
asielzoekerscentrum in Zeist gaan wonen. Ik ga deze
kinderen de Nederlandse taal leren en hoop voor hen
een veilige plek te creëren om te spelen, te leren en te groeien en hen zo een
goede start te geven in Nederland. Ik kijk ernaar uit, maar vind het afscheid
nemen van jullie kinderen en van ons fijne team niet gemakkelijk.
Als leerkracht sluit ik een periode af, maar gelukkig blijf ik als ouder nog even
verbonden aan de Amalia-Astroschool en ik ga er dan ook vanuit dat we elkaar
nog treffen.
In elk geval wil ik hier mijn dank uitspreken voor de fijne samenwerking met jullie en
met jullie kinderen, daar heb ik van genoten!

Een lieve groet, Frances van de Graaf
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Praktische informatie:

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11 maart 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/

Onderzoek van de universiteit Utrecht

‘Hoe gaat het met de Jeugd van Tegenwoordig’ is de titel van onderzoek door de
afdeling ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht. De Jeugd van
Tegenwoordig heeft de afgelopen twee jaar veel veranderingen en beperkingen
meegemaakt. Voor sommigen was dit heel lastig door het gebrek aan sociale
contacten of door de moeite met online les. Door beter te begrijpen hoe het nu
met de jeugd van tegenwoordig gaat kunnen we kinderen en jongeren beter
helpen. Het onderzoek bestaat uit het invullen van een online enquête, waar
ouders eerst toestemming voor moeten geven. Als dank voor deelname mag
iedere deelnemende jeugdige namens het project een euro doneren aan een
goed doel naar eigen keuze! Help je ons De Jeugd van Tegenwoordig te helpen?
Klik dan op deze link voor meer informatie en deelname:

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbhabgG
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