
Nieuwsbrief nr.15              8 april 2022

Agenda:

april

11 Meesters van de tijd - gr 5-6 bezoeken de speeldoos
12-13 Schoolfotograaf
14 Paasviering
15 Goede vrijdag: Leerlingen zijn vrij
16-18 Paasweekend: Leerlingen zijn vrij
19 Escher Denktank - Kika Brinkman bezoekt groep 7- 8
19 De groepen 4 bezoeken de bibliotheek
20-21 Eindtoets groep 8
22 Koningsspelen. Leerlingen vanaf 12.30 uur vrij
26 Inloopmoment voor alle groepen
26 Groep 3 bezoekt de bibliotheek
27-8 Meivakantie

Nieuws van de directie:

Op 1 april, het was echt geen grap, zijn we met elkaar
op schoolreisje geweest. Door de sneeuw hadden de
kinderen en wij dubbel pret! Wel vermoeiend hoor,
zo’n schoolreis. Daar moet je wel even van bijkomen.
Onderaan de nieuwsbrief vindt u nog een
sfeerimpressie.

Hartelijk bedankt aan alle ouders die hebben
geholpen! Zonder jullie was het zeker niet gelukt.

De kinderen zien hoe het schoolplein al verandert en
ze verheugen zich om op het nieuwe kunstgras te
gaan spelen. Ook worden er al plannen gemaakt wie
er voor het nieuwe tuintje moet gaan zorgen en wat we daar allemaal kunnen
planten.
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Onze interne begeleider Iris gaat ons verlaten. We zijn blij voor haar dat het goed
gaat met haar eigen bedrijf en we gunnen haar meer tijd met haar gezin, maar
we gaan haar zeker missen! Ze is een grote steun voor zowel onze kinderen en hun
ouders als het team. Verderop in de nieuwsbrief neemt zij ook zelf afscheid van u.

Vorige week dinsdag hebben de kinderen van groep 7 hun verkeersexamen
theorie gemaakt en we zijn enorm trots, want zij zijn allemaal geslaagd!

Onze school is weer in gezellige lentesfeer gebracht. Hartelijk bedankt aan de
ouders die dit mogelijk gemaakt hebben.

Ook hier willen we aandacht geven aan de vader van vier van onze kinderen die
deze week is overleden. Vanuit de school verenigen wij ons met dit gezin in deze
moeilijke tijden. We zijn in gedachten bij hen.

Personeel

Zoals bekend start Frances (leerkracht van groep 4B) na de vakantie met haar
nieuwe uitdaging. Ze gaat werken op een school voor gevluchte Afghaanse
kinderen. Op vrijdag 22 april zal het team, tijdens een teamuitje, afscheid van haar
nemen. De kinderen zullen dinsdag 26 april afscheid van haar nemen. Als u nog
goede wensen aan haar wil doorgeven kan dat op 26 april na schooltijd. De
vervanging voor Frances is gelukkig geregeld. Onze collega Ismay die op
woensdag in groep 6 staat zal de vervanging doen.

Mogelijk dat er na de vakantie een nieuwe vacature binnen onze school zal
ontstaan in de middenbouw, vanwege een aantal collega’s die een dag minder
willen werken en vanwege het vertrek van Frances. Zodra de vacature bekend is
zal ik u deze toesturen, zodat u kunt helpen zoeken naar een goede leerkracht die
past bij de Amalia-Astroschool. Met het zoeken naar vervanging voor Iris zijn we
inmiddels ook gestart. Momenteel wordt de vacature intern bekend gemaakt.
Interne mobiliteit gaat voor, als dit niet lukt, is het fijn als jullie hier ook mee zouden
willen denken.

Naast het aannemen van nieuwe mensen begin ik in mei ook altijd met het
plannen van het nieuwe jaar. Hierbij hoort ook de nieuwe formatie. Ik houd altijd
rekening met de wensen van de leerkrachten, maar ook hoe het gaat in de
verschillende groepen en welke leerkracht de kinderen nodig hebben om tot een
goede ontwikkeling te komen. Binnen ons team zijn er veel verschillende talenten.
Het is de kunst aan mij om de talenten van de leerkrachten te koppelen aan de
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onderwijsbehoeften van de kinderen. Eind juni zal ik u op de hoogte kunnen
brengen van de uiteindelijke formatie.

Ook de sollicitaties met de PABO studenten en de onderwijsassistenten studenten
voor het komende schooljaar zijn gestart.

Dag zeggen: Iris de Koning - interne begeleider

Lieve ouders,

Na de zomervakantie zal ik helaas niet meer terugkeren
als intern begeleider op de Amalia- Astroschool. Sinds
januari 2010 ben ik hier werkzaam en dus als ik straks voor
het laatst ben, heb ik mij meer dan 12,5 jaar voor de
school ingezet. Ik heb altijd met veel liefde en plezier
gewerkt met alle kinderen, alle ouders en alle
leerkrachten en voel ook echt dat ik mijn persoonlijke
steentje heb kunnen bijdragen aan hoe de school nu is!

Vanuit mijn passie als orthopedagoog hebben met
name de kinderen die (even) een extra steuntje in de rug
nodig hebben een speciaal plekje in mijn hart. Ieder kind is uniek en verdient
begeleiding en aanbod op school dat past bij de eigen ontwikkeling op dat
moment!

Sinds 2 jaar heb ik een nieuwe uitdaging gevonden naast mijn IB- werk op Amalia-
Astroschool, ik ben een mijn eigen praktijk gestart voor psychologisch onderzoek,
advies en begeleiding in Baarn waar ik mijn opgedane ervaringen, specialisme en
talenten nog meer kan inzetten om kwetsbare kinderen en hun ouders een
steuntje in de rug te geven. Na mijn afscheid op school zal ik mij daar nog meer
op gaan richten en ook meer tijd kunnen doorbrengen met mijn gezin, mijn man
en mijn twee eigen kinderen.

Graag wil ik iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en zal ik mijn taak op
de Amalia-Astroschool op een goede manier met vertrouwen overdragen. En ik
hoop jullie in het Baarnsche zeker nog te ontmoeten!

Hartelijke groet, Iris de Koning (intern begeleider)
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Praktische informatie:

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 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/

Koningsspelen 2022

Vrijdag 22 april is het zover! Met de hulp van veel ouders (bij voorbaat dank
daarvoor!) wordt het vast weer een gezellige dag.
Om 08.40 is de openingsdans met het lied van 2022 (FitTop10):
https://www.youtube.com/watch?v=IU1xmydGadY.
Iedereen is welkom om mee te dansen en te zingen. Na deze sportieve opening
gaan we met groep 1 t/m 8 ontbijten.
Vanaf 10.00 uur gaan de kinderen in de onderbouw allerlei leuke spelen op school
doen en gaat de bovenbouw dit doen in “De Trits”! Leerlingen uit de bovenbouw
moeten hun zwemkleding meenemen.

Vakanties schooljaar 2022 / 2023

Mocht u alvast verder vooruit willen plannen is hieronder alvast een schema voor
de vakanties in schooljaar 2022 / 2023:

Herfstvakantie 24 oktober - 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december - 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari - 3 maart 2023
Paasweekend 7 april - 10 april 2023
Meivakantie 24 april - 5 mei 2023
Hemelvaartsdagen 18 mei - 19 mei 2023
Pinksterweekend 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli - 20 augustus 2023

De studiedagen worden nog doorgegeven wanneer deze bekend zijn.
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Schoolfotograaf

Vanwege privé omstandigheden kan onze vaste fotograaf Majorie dit jaar helaas
niet komen. Haar collega Agnes had nog twee dagen open waarin ze kon
invallen en die hebben we aangegrepen. Hierdoor worden de schoolfoto’s al op
12 en 13 april gemaakt.
Normaal hebben we drie dagen voor alle foto’s en nu maar twee. Daarom komen
de broertjes en zusjes foto op inschrijving. Het kan zijn dat de foto’s op woensdag
na schooltijd gemaakt worden. Elk kind komt op een portretfoto en wanneer u
toestemming geeft voor de klassenfoto (zie stukje hieronder) gebeurt dat ook.
Wanneer u hiernaast ook een foto met broertjes en zusjes (die ook naar onze
school gaan) wilt kunt u zich hier inschrijven:
https://forms.gle/sZibkYMqCDDSNKCV9

In de bijlage vindt u een flyer met kledingtips.

Groepsfoto - AVG

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”

Kwink

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

Les 11: Helpende woorden en gedachten

Kwink van de week: Lukt het niet? Zeg helpende woorden! (groep 1 t/m 4)
Moeilijk, Moeilijk! Denk Positief! (groep 5 t/m 8)

Kinderen leren elke dag weer nieuwe dingen. Soms gaat dat vanzelf en soms
vraagt dat wat oefening. Daar hoort ook bij dat niet alles in één keer lukt. Dat kan
frustratie en een onzeker gevoel opleveren. Kinderen die weten hoe ze zichzelf
kunnen motiveren en moed inspreken, zullen met meer vertrouwen hun
uitdagingen aangaan. Zij ervaren minder frustratie, wat bijdraagt aan meer rust in
de groep. (groep 1 t/m 4)
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Als iets niet lukt, kun je daar verschillende gedachten bij hebben. Negatieve
gedachten kunnen je in de weg zitten en maken soms dat je het helemaal niet
meer voor elkaar krijgt. Het zijn niet-helpende gedachten. Gelukkig zijn er ook
gedachten die je wél helpen. Een ander kan helpende dingen tegen je zeggen,
maar je kunt ze ook tegen jezelf zeggen. Daar kun je mee oefenen. Kinderen die
helpende gedachten gebruiken, zullen zich beter voelen over zichzelf. Ze zetten
gemakkelijker door als iets niet lukt en dragen zo bij aan een positieve sfeer in de
groep. (gr. 5)

Als kinderen problemen ervaren, kunnen negatieve gedachten (Dit lukt me nooit!)
leiden tot negatieve gevoelens (onzekerheid, angst) die vervolgens hun gedrag
negatief beïnvloeden. In deze les leren de kinderen dat ze dit proces kunnen
omkeren. Door positieve gedachten stimuleer je positieve gevoelens en die
helpen je om door te zetten en het toch te proberen. Kinderen die in
probleemsituaties in staat zijn helpende gedachten te gebruiken, versterken hun
zelfvertrouwen en zijn beter in staat een uitdaging op een positieve manier aan te
pakken. (gr 6 t/m 8)

Nieuws van de OR

Schoolreisje naar Burgers’ Zoo
Voor de groepen 3 en 4 was alleen de heenreis al een belevenis toen zij
afgelopen vrijdag op schoolreisje gingen naar Burgers’ Zoo in Arnhem!

Eenmaal daar gingen we dik ingepakt en met snowboots aan de dierentuin in,
waar we zelfs een sneeuwpop hebben gemaakt.

De leerlingen hebben daarna genoten van alles wat dit mooie park te bieden
heeft. Ze hebben gestruind door jungle, bush en woestijn en enorm veel dieren
gezien. Leeuwen, olifanten, haaien, pinguïns en slangen en andere prachtige
vissen – te veel om op te noemen.

Moe maar voldaan gingen we weer terug naar Baarn, waar de leerlingen zich bij
aankomst - hoe kan het ook anders op 1 april - verstopten in de bus!
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Schoolreisje naar Slagharen
Ook de groepen 5, 6 en 7 gingen op schoolreisje. Met twee volle bussen
vertrokken we ’s ochtends – in de sneeuw! – naar Slagharen. Een flink verschil met
de twintig graden van twee weken eerder, maar daar hadden de leerlingen geen
last van. Al op de heenweg was het een en al vrolijkheid!

Het werd een koude maar supergezellige dag, met blije leerlingen die geen
genoeg konden krijgen van het park. Vooral de Gold Rush was een favoriet!

Aan het einde van de dag gingen we moe, maar net zo vrolijk weer terug naar
Baarn.  Een topreisje!

Flessenactie voor het goede doel!
In de week voor Pasen (van 11 tot met 14 april) is het zoals elk jaar weer tijd voor
de Flessenactie. We willen alle leerlingen oproepen lege statiegeldflessen op te
halen in de buurt en die mee naar school te nemen. Alle flessen worden
ingeleverd en de opbrengst komt deze keer ten goede aan vluchtelingen uit de
Oekraïne.
Alvast veel dank voor jullie hulp!

Nieuwe OR-leden gezocht
Voor volgend jaar zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden voor de Ouderraad.
Lijkt dit je wat? Stuur dan een mailtje naar or@amalia-astro.nl, dan maken we een
afspraak om je er meer over te vertellen!

Voorbereidingen paasontbijt
Zoals jullie weten is het op donderdag 14 april weer tijd voor een heerlijk
Paasontbijt op school. De voorbereidingen zijn in volle gang – misschien heb je al
wat fraaie versieringen gezien….
We hebben er nu al zin in!

Nieuws van derden

In de bijlagen vindt u een aantal uitnodigingen en flyers
1. Amalia-Astroschool komt in actie voor ZOA - van noodhulp tot

wederopbouw
2. Palmpaasstokken maken in lokaal-o op 9 april
3. Honkbalclinic Percy Isenia 2022 op donderdagochtend 28 april
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Sfeerimpressie schoolreisjes
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