
Nieuwsbrief nr.13          11 maart 2022

Agenda:

maart

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
22 Inloopmoment kinderen van groep 2
25 Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8
29 Theorie verkeersexamen groep 7
31 Groep 8 - Workshop Escher bij Frontaalkunst
april

1 Groep 3 en 4 schoolreis 'Burgers Zoo'
Groep 5, 6 en 7 schoolreis 'Slagharen'

4 Groep 7 - Workshop Escher bij Frontaalkunst
5 Inloopmoment kinderen van groep 1
5 Ouderraad overleg
11 Meesters van de tijd - groep 5 en 6 bezoeken de speeldoos
14 Paasviering
15 Goede vrijdag: Leerlingen zijn vrij
16-18 Paasweekend: Leerlingen zijn vrij

Nieuws van de directie:

Wat was het fijn om de kinderen weer op school te hebben na een welverdiende
vakantie. We hopen dat jullie er, net als wij, van hebben genoten. In gedachten zijn we
bij de gezinnen waarvan we weten dat ze een moeilijke en onzekere tijd doormaken.

Net voor de vakantie hebben we een gezellige juffen en meestersdag gehad. We
willen hier graag de OR bedanken voor het mogelijk maken van deze dag. De
kinderen en wij hebben hier ontzettend van genoten.

Met verschillende groepen zijn we bezig met het bedenken van acties om geld in te
zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Groep 5 is heel enthousiast en
heeft al bijna 600 euro opgehaald.
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Op 8 maart hadden we ons eerste inloopmoment. Wat was het fijn om de ouders van
de kinderen van groep 1 weer in de school te hebben. Op 22 maart zijn de ouders van
de kinderen van groep 2 aan de beurt. Dit willen we binnenkort gaan uitbreiden naar
de gehele onderbouw.

Corona nieuws

We merken dat al veel ouders weer mee kunnen doen aan de activiteiten in onze
school. Zo zijn de luizenmoeders weer binnen geweest om ons hierin te ondersteunen.
Hier zijn we heel blij mee!
We kunnen gelukkig ook weer steeds vaker op excursie. Zo zijn er groepen naar de
Groene Inval geweest. Heeft groep 7 boomfeestdag gevierd en staan er, zoals u kan
zien in de agenda, ook weer culturele uitjes op de agenda.
Ook de nieuwe ouders konden met 3 rondleidingen deze week kennismaken met onze
school en zo een goede keus maken op welke school zij hun kind willen aanmelden.
Sinds de laatste versoepelingen zijn alle ouders weer welkom op het schoolplein. U mag
hier uw kinderen ophalen en wegbrengen.

Personeel

Tot nu toe lukt het ons bijna altijd om een invaller te vinden of een creatief programma
waardoor de kinderen toch op school kunnen blijven. Dit wordt helaas wel steeds
moeilijker. Afgelopen week is groep 8 helaas een dag thuis gebleven. Wanneer er
leerkrachten onder de ouders zijn die een dag zouden willen invallen bij ziekte horen
we dit graag. U kunt dit doorgeven via dit formulier.

De muziekdocent heeft de afgelopen periode aan de bovenbouw les gegeven en
gaat dat de komende tijd in de onderbouw doen, op de donderdag. De dansdocent
gaat de bovenbouw lesgeven op vrijdag en is daarom gestopt met de lessen aan de
onderbouw.

Studiemiddag

Op de afgelopen studiemiddag hebben we een analyse gemaakt van de midden
cito’s. De leerkrachten hebben de tijd gehad om samen met collega’s nieuwe
instructie niveaugroepen te maken. We hebben plannen gemaakt voor de komende
periode en we hebben les gehad in Onderzoekend en Ontwerpend leren van onze
vakleerkracht Rik. Dit komt tegemoet aan onze visie om kinderen les te geven op een
onderzoekende en ontwerpende manier.

Praktische informatie:
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https://forms.gle/hnR1L42XYK3V6hR57


Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 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/

Schoolreis

Op 1 april gaan de groepen 3 t/m 7 met de bus op schoolreis. Groep 3 en 4 gaan naar
Burgers Zoo en groep 4 tot en met 7 gaan naar Slagharen. We kijken er enorm naar uit
weer op schoolreisje te kunnen gaan! Verdere informatie volgt nog via een brief die
met de kinderen mee naar huis gaat.

Regels omtrent snoep/koek

Wij laten de verantwoordelijkheid voor het meegeven van tussendoortjes voorlopig bij
de ouders. Wij willen wel benadrukken dat het geven van suiker in de leeftijd van
basisschoolleerlingen niet zo gezond is. De woensdag is fruitdag op onze school, maar
als een stuk fruit niet genoeg is, kan dat aangevuld met een ander verantwoord
tussendoortje. Misschien is dit verwater en daarom brengen we nu onder uw aandacht.
We doen graag een oproep voor het gezond houden van de traktaties voor de
verjaardagen, zodat we tegemoet komen aan de ouders die hier belang aan
hechten.

Schoolfotograaf

Op 9 en 10 mei bezoekt de schoolfotograaf weer onze school. Vanwege de AVG
wetgeving hebben we toestemming van u nodig om uw kind op de klassenfoto te
zetten. Dit kunt u via Parro aangeven:

- Klik op het vierde tabblad helemaal rechts
onderin ( 3 verticale streepjes met in elk streepje
een bolletje)

- klik op privacy voorkeuren (schild-symbool)
- klik op het potloodje
- Geef toestemming voor “Klassenfoto”
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Kwink

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

Les 9: Vriendschap

Kwink van de week: Doe als een vriend  (groep 1 t/m 4)
Vriendschap maak je samen ( groep 5 )
Aan vriendschap bouw je samen (gr. 6 t/m 8)

Bij jonge kinderen kan een vriend snel gemaakt zijn. Denk maar aan een kind dat op
vakantie in de speeltuin speelt en samen met een onbekend kind van de glijbaan
gaat. Die kan enthousiast thuiskomen en zeggen: ‘Ik heb een vriend gemaakt!’ Door
kinderen kennis te laten maken met de gevoelens die bij vriendschap komen kijken,
zullen ze ook de waarde van vriendschap ontdekken. Weten ze welk gedrag bij
vriendschap hoort, dan zullen ze dit gedrag eerder laten zien in contact met anderen.
Zo leren kinderen vaardigheden zoals elkaar helpen, elkaar laten lachen en luisteren
naar elkaar. Dit draagt bij aan een veilige groep. (groep 1 t/m 4)

Tijdens de basisschoolperiode leren kinderen werken en samenleven in groepen. Om
als individu binnen een groep te kunnen functioneren, is het belangrijk dat kinderen
relaties kunnen opbouwen en onderhouden. Kinderen die weten wat vriendschap voor
hen betekent en hoe ze zich kunnen gedragen in een vriendschap, zijn in staat om
vriendschappen te maken en onderhouden. Binnen een positieve vriendschap
oefenen kinderen sociale vaardigheden die hen helpen om ook opener en positiever
te zijn naar kinderen die niet hun vrienden zijn, maar met wie ze wel te maken hebben.
Zo dragen positieve vriendschappen binnen de groep bij aan het voorkomen van
uitsluiting en probleemgedrag. (groep 5)

Relaties met andere kinderen zijn onmisbaar voor de sociale ontwikkeling. Kinderen
gaan niet met iedereen even graag om. Zij voelen zich aangetrokken tot bepaalde
kinderen, trekken meer met hen op en worden vaak vrienden. Het ene kind is meer uit
op vriendschap dan het andere, of maakt makkelijker vrienden dan het andere.
Vriendschap speelt echter in het leven van ieder kind, en in de groep, een belangrijke
rol. Kinderen die zich bewust zijn van valkuilen die spelen bij vriendschappen, zijn beter
in staat om op een positieve manier te bouwen aan vriendschappen. Dit helpt hen ook
om open en positief te zijn in relaties buiten hun vriendschappen om. Daarmee dragen
zij bij aan een groep waarin vertrouwen een belangrijke pilaar is en uitsluiting en
probleemgedrag minder kans krijgen. (groep 6 t/m 8)

Parkstraat 30

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



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: Bijzondere ontmoetingen (week 11 en 12)

Inhoud: Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. En wat een
ontmoeting een bijzondere betekenis kan geven.

Bijbel: Bijbelverhalen onderbouw:
○ Zacheüs (Lc 19, 1-10); Stopt u maar, komt u maar (jongsten), Matthijs-altijd-

prijs (Mt 9, 9).
○ Vier vrienden en een zieke man (Lc 5, 17-26); Talita, Stoppen jullie maar! (Lc 8,

40-56).
Bijbelverhalen middenbouw en bovenbouw:
○ Jezus ontmoet Marta en Maria (Lc 10, 38-42); Jezus en Zacheüs ontmoeten

elkaar (Lucas 19, 1-10).
○ Jezus leert iets door de ontmoeting met een vrouw (Mt 15, 21-28); Een

verwarde man verandert door de ontmoeting met Jezus (Lc 8, 26-39).
○ Een gastvrouw van niks (Lucas 10, 38-42); Te goed voor jou (Lucas 19, 1-10).
○ Wie is er hier de leraar? (Mt 15, 21-28); Een hoofd vol stemmen (Lc 8, 26-39).

Nieuws van de OR:

Noa heeft haar prijs voor de kerstzangwedstrijd in
ontvangst mogen nemen. Ze heeft een recycle
knutselpakket gekregen en een Pokemon
poppetje voor op haar potlood, waar ze erg blij
mee was.

Noa, heel veel plezier ermee. We zijn benieuwd
naar het eindresultaat!
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