
Nieuwsbrief nr.14          25 maart 2022

Agenda:

maart

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 kleuters
5 Ouderraad overleg
11 Meesters van de tijd - groep 5 en 6 bezoeken de speeldoos
11-13  Lege flessen ingeleverd
14 Paasviering
15 Goede vrijdag: Leerlingen zijn vrij
16-18 Paasweekend: Leerlingen zijn vrij
19 Escher Denktank - Kika Brinkman bezoekt groep 7 en 8
20-21 Eindtoets groep 8
22 Koningsspelen
26 Inloopmoment alle groepen
27-8 Meivakantie

Nieuws van de directie:

Deze laatst weken hebben we kunnen genieten van het heerlijke weer. De kinderen
zijn vaker buiten, de leerkrachten proberen de kinderen mee naar buiten te nemen
om daar te leren. We hebben weer allerlei leuke vooruitzichten zoals het Paasfeest en
de Koningsspelen. Dit keer is de nieuwsbrief lang, omdat we veel leuke dingen
hebben gepland, maar ook omdat we de verschillende acties voor Oekraïne onder
uw aandacht willen brengen.
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Leerplichtambtenaar

Op 17 maart, de dag van de leerplicht,
is er een bijeenkomst bij de gemeente
van leerplichtambtenaren en
onderwijsprofessionals geweest. De
bijeenkomst stond in het teken van recht
op onderwijs. We hebben samen
nagedacht hoe we de samenwerking
kunnen verbeteren en hoe we
vroegtijdige signalering kunnen
bevorderen. We krijgen op school regelmatig van ouders aanvragen of er eerder of
later op vakantie mag gegaan worden. We moeten ons hiervoor strikt aan de regels
houden en mogen hierdoor bijna nooit toestemming voor geven.

Studiedag

Afgelopen maandag hadden we op onze studiedag een workshop van Optimal
Work. Hierin was aandacht voor focus en efficient werken. We merken dat er nog
steeds veel prikkels en onrust op ons afkomt vanwege de gevolgen van het
Coronavirus. Leerkrachten en kinderen die ziek zijn en waar we ons snel aan moeten
aanpassen. Daarom was deze workshop momenteel extra nuttig.
We bekijken of een deel van het team zich hierin kan professionaliseren maar willen dit
ook graag van harte bij u aanbevelen.
Voor meer informatie: https://www.optimalwork.com of de nederlandse site
https://canyonsandstars.org .

Naast deze inspirerende workshop zijn we ook aan de slag gegaan in onze
werkgroepen en hebben we tijd gehad om met onze duo’s te werken.
We hebben geluncht met een bord Borsjt soep om ook op deze manier Oekraïne te
kunnen ondersteunen.

Opnieuw erkend als leerbedrijf

Afgelopen 14 maart heeft er een evaluatie plaatsgevonden en zijn we weer
goedgekeurd als leerbedrijf voor onderwijsassistenten  studenten en gymdocenten.
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Werkzaamheden schoolplein

Wanneer deze nieuwsbrief uitkomt is de firma van Ee begonnen met het aanpassen
van ons schoolplein. Ze starten op het onderbouwplein bij de gymzaal. Daar worden
de toestellen los gemaakt en meegenomen om opnieuw van een coating/verflaag te
worden voorzien. De leerlingen kunnen gedurende de afwezigheid van de toestellen
wel spelen op het plein maar niet als er moet worden bevestigd of gewerkt door de
werklui. Zij zetten dan een stuk af met een hek. Hierna gaan ze beginnen aan het
bovenbouwplein en de bevestiging van de klimwand tegen de muur van de
gymzaal.
In april wordt het kunstgras geplaatst voor het voetbalveld en de boomstammen die
het tuingedeelte afsluit bij lokaal 6 (achter de kamer van Loles).
Zoals het er nu uitziet zal het plein zeker gereed zijn voor 22 april a.s. en kunnen we
Koningsdag vieren op ons opgeknapte plein.

Inloopmomenten

Na een geslaagde start bij de kleuters staat niets ons meer in de weg om alle ouders
de gelegenheid te geven mee te doen aan de inloopmomenten. De planning voor
de rest van het schooljaar vindt u hieronder en in de agenda op onze site.

Datum kleuters groep 3 t/m 8

dinsdag 5 april x

dinsdag 26 april x x

woensdag 18 mei x

woensdag 1 juni x

woensdag 15 juni x x

woensdag 6 juli x

Op
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Praktische informatie:

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 april 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. Verdere informatie
volgt nog, maar 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.

Pasen

Op donderdag 14 april vieren wij met elkaar het Paasfeest op
school.
De ouderraad zorgt voor een mooi paasontbijt. De kinderen
hoeven daar niets voor mee te nemen. Daarna zullen wij met
elkaar het feest van Pasen in de groepen vieren.

Het tweede deel van de ochtend zullen we creatief aan de
slag gaan.
Dit doen we in het kader van burgerschap met een uitwisseling

tussen de groepen. De opdrachten zullen in het teken staan van Pasen en voorjaar.
Na de lunchpauze is er gelegenheid voor de kinderen om gezelschapsspelletjes te
doen. Deze mogen ze van thuis meebrengen.

Jaarlijks doen we in de veertigdagentijd een spaaractie. Dit
jaar willen we een flessen inzamelingsactie gaan organiseren
en ieder kind kan meedoen.
Het opgehaalde geld gaan we storten op de rekening van
vluchtelingenwerk ZOA.
Wilt u meer informatie wat ZOA allemaal doet dan kunt u kijken
op hun website www.ZOA.nl of www.kominactievoorzoa.nl/project/oekraine.nl

De lege flessen kunnen op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april ingeleverd
worden in de eigen groep.
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Geldinzameling Oekraïne

● Jasper uit groep 4A zong afgelopen zaterdag in de Laanstraat het lied ‘samen
staan wij sterk’. Hij heeft twee uur aaneengesloten gezongen en ruim 330 euro
opgehaald. Caspar Huurdeman kwam langs van de Baarnse Courant en heeft
zijn artikel vervolgens doorgestuurd naar het AD. Hieronder de link naar dit
artikel. Wij zijn supertrots op Jasper! Jonge held zingt ruim twee uur voor
Oekraine

● Ook groep 5 is gezamenlijk in actie gekomen voor Oekraïne.
Na de voorjaarsvakantie kwam groep 5 weer op school met de verhalen over
wat zich afspeelt in Oekraïne, al een aantal kinderen hadden een actie
opgezet in de vakantie om geld in te zamelen. Dat inspireerde de rest van de
groep en dus zijn we op maandagochtend begonnen met het bedenken van
acties om ook geld in te zamelen. Armbandjes maken en verkopen, lege flessen
ophalen, onderzetters maken, klusjes doen, alles kwam voorbij. Bijna 2 weken
zijn we druk geweest met deze acties. In totaal heeft deze groep ruim 1100
euro!!! opgehaald. Bedankt groep 5! Ook namens giro 555 waar we nog een
mailtje van kregen.
Onderaan de nieuwsbrief vindt u een collage van deze toppers!

● Ouders van onze school organiseren een bingo avond voor Oekraïne.

Onderaan de nieuwsbrief vindt u meer
informatie erover.

Bezoek Escher tentoonstelling

De groepen 7 en 8 zijn in het paleis naar de
tentoonstelling van Escher geweest.

Begin van de lente

In groep 4A hield Frederique haar spreekbeurt over
lammetjes in het bijzijn van een echt lammetje. Haar opa
en oma wonen namelijk op een boerderij met heel veel
lammetjes. Wat was het leuk voor de kinderen om het
lammetje te mogen aaien en zelfs een flesje melk te
geven. Wat een geweldig begin van de lente!

Parkstraat 30

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

https://www.ad.nl/amersfoort/jonge-held-jasper-7-uit-baarn-zingt-ruim-twee-uur-voor-oekraine~a2df5cec/
https://www.ad.nl/amersfoort/jonge-held-jasper-7-uit-baarn-zingt-ruim-twee-uur-voor-oekraine~a2df5cec/


Kwink

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

Les 10: Gaat het mis

Kwink van de week: Gaat het mis? Los het samen op! (groep 1 t/m 4)
Zet je kompas op WIJ! (groep 5)
Ze je moreel kompas op GOED! (groep 6 t/m 8)

Jonge kinderen verkennen en ontdekken de wereld. Ze oefenen nieuwe
vaardigheden. Logisch dat er soms per ongeluk iets misgaat. Iemand laat iets vallen,
knoeit met drinken, botst tegen een ander op. Dergelijke ongelukjes gebeuren (bijna)
dagelijks in een onderbouwgroep. Door kinderen te laten ontdekken dat het niet erg
is als iets misgaat, kunnen ze hier meer ontspannen mee omgaan. En als ze weten dat
ze samen een oplossing kunnen zoeken, durven ze er eerder voor te kiezen om eerlijk
uit te komen voor wat er misging. Sorry zeggen als iets mis is gegaan, helpt mee aan
een veilige groep waarin kinderen zich verantwoordelijk opstelt. (groep 1 t/m 4)
De hele dag door maak je keuzes. Je kiest bijvoorbeeld wat je het leukst vindt. Of wat
het handigst is. Zolang een keuze alleen gevolgen heeft voor jezelf, is dat prima. Maar
het wordt lastiger zodra jouw keuze gevolgen heeft voor anderen. Als jij graag wilt
voetballen, maar je vriend dat vreselijk vindt, wat is dan de goede keuze? De kunst
van een goede keuze is vaak om een ‘wij-keuze’ te maken, om zowel aan jezelf als
aan de ander te denken. Als je aan jezelf én aan de ander denkt, kun je altijd
uitleggen waarom je deze keuze maakt. Keuzes die op een weloverwogen manier
worden gemaakt, dragen bij aan de positieve sfeer en veiligheid in de groep. (gr. 5)

Stel dat je iets beschadigd hebt dat je geleend hebt van een ander. Biecht je dat dan
eerlijk op als je het terugbrengt? Naarmate kinderen ouder worden, worden ze zich
steeds meer bewust van het feit dat een persoonlijke keuze niet alleen gevolgen heeft
voor henzelf maar ook voor anderen. Daarbij ontdekken ze dat het bij een keuze niet
alleen gaat over wat leuk, makkelijk of voordelig is, maar soms ook over wat goed of
fout is. Kinderen die hun moreel kompas op GOED kunnen zetten, zien beter in
wanneer een keuze eerlijk, respectvol of veilig is voor henzelf én de ander. (gr 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: Nieuw leven - paasthema (week 13, 14 en 15)

Ik zie, ik zie wat jij ook ziet:
de lente kleurt de wei.
De gele zon.
Een gele bloem.
Een gele veer en nog veel meer.
De kuikens kruipen vrolijk uit hun ei.

Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf
vernieuwd kan worden.

Bijbel:
Bijbelverhalen onderbouw:

○ Intocht in Jeruzalem (Lucas 19, 29-40); Jezus op het tempelplein (Lc 19, 45-48).
○ Het laatste avondmaal (Lucas 22, 1-38); Jezus voelt zich alleen (Lc 22, 39-53).
○ Petrus is bang (Lucas 22, 54-62); Het wordt weer licht (Lc 23, 44-56 en 24, 1-12).

Bijbelverhalen middenbouw
○ Waar doe je het voor? (Matteüs 13, 3-9); De nieuwe koning (Lucas 19, 29-48).
○ Alleen gelaten (Matteüs 26, 17 – 56); Een gebroken Petrus (Lucas 22, 54-62).
○ Nooit meer vergeten (Lucas 22, 66-71; Lucas 23, 1-53); Jezus laat een leeg graf

achter (Lucas 24, 1-12).
Bijbelverhalen bovenbouw:

○ Bloeien, maar soms niet (Matteüs 13, 3-9); Bijna oproer (Lucas 19, 29-48).
○ Ruzie aan tafel (Lucas 22, 1-54); Een gebroken Petrus (Lucas 22, 54-62).
○ Nooit meer vergeten (Lucas 22, 66-71; Lucas 23, 1-53); Jezus laat een leeg graf

achter (Lucas 24, 1-12).
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Nieuws van de OR:

Verslag juffen- & meesterdag

Op zondag 25 februari vierden we de verjaardagen van alle juffen en meesters!
Wat een feest was het op de Amalia-Astro school. Alle kinderen waren verkleed en
deden de hele dag opdrachten. Geen gewone opdrachten natuurlijk, maar
opdrachten waarbij ze speciale stokjes konden verdienen. Met die stokjes konden ze
een code achterhalen, waarmee je uiteindelijk een kistje - dat al de hele dag in de
klas stond - kon openen. Er werden moeilijke rekenpuzzels opgelost, er is gedanst in de
fietsenkelder, gezocht naar letters en natuurlijk werd er taart gegeten en zijn er
cadeautjes uitgepakt!
Een bijzonder geslaagde juffen- & meesterdag! Gefeliciteerd allemaal!

Voorbereidingen Paasontbijt in volle gang!

We zijn inmiddels druk bezig met de voorbereiding van het Paasontbijt. Zo worden de
ramen van onze school de komende tijd weer voorzien van vrolijke schilderingen! De
organisatie is ook nu weer in goede handen bij onder andere Esther, Juliette en
Dineke.
Veel dank allemaal!

De leerkracht vertelt: Carla de Graaf

Een nieuwe podcast in onze serie ‘de leerkracht vertelt’ staat
online. In deze aflevering neemt Carla de Graaf – leerkracht en
ICT-coördinator – ons mee in haar werkzaamheden op de
Amalia-Astro. Luister hier de podcast:
https://www.amalia-astro.nl/nieuws/podcast/

Ouderraad en Klassenouders

Zoals je misschien al hebt vernomen is besloten om de rol van lid van de Ouderraad
en die van Klassenouder te scheiden. In de volgende nieuwsbrief vertellen we je
graag meer over de specifieke invulling van beide rollen. Ook alvast een heads-up:
voor volgend jaar zoeken we twee nieuwe leden van de Ouderraad.
Lijkt het je ook wel wat om mee te helpen met de organisatie van de leukste
schoolactiviteiten? Neem dan voor meer info contact op met Viola Pueper via
or@amalia-astro.nl of 06-20576366. Je klassenouder vertelt je ook graag meer.
Wordt vervolgd!
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Bijlagen:

Bingo voor Oekraïne

Een bingo met mooie prijzen, alle opbrengsten van deze avond komen geheel ten
goede aan hulp aan de slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne.

Uitnodiging inspiratieavond “Waarom doe je dat toch?”

Hierbij vind je de uitnodiging voor de inspiratieavond “Waarom doe je dat toch?” op 6
april a.s. voor ouders, onderwijs- en zorgprofessionals. Anton Horeweg is deze avond
onze spreker. Het belooft weer een boeiende avond te worden. In de bijlagen vindt u
de uitnodiging.

Je eigen Proeftuin!

Begin datum 4 april.
Zelf een eigen stukje grond bewerken? Zelf zaaien en oogsten? Lekker buiten bezig
zijn en vieze handen krijgen? Groenten van eigen tuin eten en vazen vol met bloemen
plukken? Het kan allemaal met je eigen schooltuintje! Onder begeleiding van De
Groene Inval team kunnen de Baarnse basisschoolleerlingen ook dit jaar weer
groenten en bloemen zaaien. De oogst mag natuurlijk mee naar huis! Ook kan er
weer worden ingeschreven voor Ouder & Kind tuinieren. Dit is om de kinderen in de
lagere groepen met hun papa, mama, opa of oma ook in de gelegenheid te stellen
kennis te maken met tuinieren!
Aanmelden kan via website
www.degroeneinval.nl/tuinen/inschrijven<http://www.degroeneinval.nl/tuinen/inschrij
ven Aanmeldingen zijn nog van harte welkom maar denk erom, vol is vol dus wees er
snel bij!
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Opvang en onderwijs vluchtelingen Oekraïne

Geachte ouders, verzorgers van schoolgaande basisschool leerlingen uit Baarn,
Afgelopen week is er een start gemaakt om het onderwijs aan kinderen uit de
Oekraïne die in Baarn verblijven bij gastopvang met veelal hun moeders te regelen.
Het wordt gecoördineerd door Koos Bezemer (stichting PCBO Baarn/Soest) en Jur
Marringa (gemeente Baarn).
De kinderen gaan onderwijs ontvangen op de Uitkijck Margrietstraat 2, 3742 RC Baarn.
Op dit moment zijn er al zo'n 20 kinderen bij de gemeente Baarn aangemeld.
Via dit nieuwsbericht wil ik u 2 vragen stellen.

1. Er wordt nog gezocht naar een leerkracht die liefst meerdere dagen per week
beschikbaar is. In de opstartweek zijn de lesdagen van 09.00 - 12.00 uur.
Daarna volgen we de lestijden van school. Heeft u een lesbevoegdheid en
wilt/kunt u op dit moment iets betekenen voor deze kinderen meld u dan bij
koos@pcbobaarnsoest.nl . Ook als u 2 of 3 dagen beschikbaar bent is dit al
welkom. Vermeld u dan wel even de werkdagen. Deze functie is betaald. We
willen maandag 28 maart a.s. starten als er respons is.

2. Verder zoeken we nog naar materialen die in het leslokaal kunnen worden
gebruikt. Denk hierbij aan: Kapla - Blokken - Wereldmateriaal; poppenhuis,
autootjes, dieren e.d. - Verfschorten - Puzzels voor diverse leeftijden - Spelletjes
MB/BB. Wilt u dit inleveren op school waarna het wordt opgehaald door mij.
Uiteraard graag materialen die nog goed bruikbaar zijn.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie en materialen. Helpt u mee?
Met vriendelijke groet,
Koos Bezemer
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