
Nieuwsbrief nr.16             25 april 2022

Agenda:

april

26 Inloopmoment voor alle groepen
26 Groep 3 bezoekt de Bibliotheek
27-8 Meivakantie
Mei

9 Luizencontrole
17 OR overleg
18 Inloopmoment kleuters
18 Informatieavond ADHD voor ouders op school
19 Studiedag - Leerlingen zijn vrij
20 Rondleiding toekomstige ouders
26-27 Hemelvaartsweekend - leerlingen zijn vrij
31 MR overleg

Nieuws van de directie:

Paasfeest

Het paasverhaal geeft heel veel hoop. Het is het feest van een nieuw begin. Na
elke storm komt altijd de zon weer schijnen. Ook in ons leven kunnen moeilijke
dingen iets goeds brengen en geven ons de kans om geholpen te worden en om
anderen te helpen. We zijn niet alleen: Samen op eigen wijze. Natuurlijk is elk feest
een feest wanneer we het met de kinderen vieren. Het was gezellig en mooi om
samen te lachen, leren en spelen. Ook was het mooi hoe de grotere kinderen
werden gekoppeld aan de kleinere kinderen om hen te helpen. Het was een
genoegen om te zien hoe goed ze met elkaar om gingen. Beelden zeggen meer
dan woorden, dus onderaan de nieuwsbrief vindt u een sfeerimpressie.

Personeel

Vrijdag nam het team officieel afscheid van Frances, tegelijkertijd vierden we het
werk jubileum van Miranda, Simone en Frances dat vanwege Corona nog niet
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feestelijk gevierd kon worden. We gingen naar Bunnik om in oude Eendjes een spel
te doen en daarna gingen we gezellig met elkaar dineren.
De ouders die afscheid willen nemen van Frances kunnen dinsdag om 14 uur
gedag zeggen in het lokaal van groep 4b.

Het is duidelijk geworden dat er een vacature komt voor een leerkracht in de
bovenbouw. Of het groep 6, 7 of 8 wordt staat nog open. We zijn begonnen met
kennismakingsgesprekken met gegadigden en de LIO’s. Kent u leerkrachten die
bij ons op school zouden passen dan bent u nog op tijd om
ons een tip te geven.

Vandaag hebben we het 40 jarig jubileum van meester
Arian gevierd met de kinderen en het team. Dat was zijn
wens. Het team heeft om beurten samen met hem
geluncht en de kinderen hebben een ijsje gekregen. Op
het plein was een erehaag en is er voor hem gezongen,
ook zijn er door de kinderen herinneringen opgehaald.
Meester Arian en zijn vrouw hebben ervan genoten!

Studiemiddag 20 april

Nadat de kinderen naar huis gingen op deze zonnige woensdag is ons complete
team zich gaan inzetten voor het geven en ontvangen van feedback. Wij ervaren
feedback als spil in het optimaliseren van de leerprocessen van de leerlingen (en
de leerkrachten). Alle leerkrachten houden aan de middag concrete ideeën over
om in te voegen in hun dagelijks werk. De studiemiddag was een moment om te
ervaren hoe het is om feedback te geven en te ontvangen. We hebben
gesproken over het belang van feedback tijdens de instructie, het belang van
Peer-feedback en over reflectie en feedback na de les.

Oekraïense kinderen in de gemeente Baarn

De 26 Oekraïense kinderen die in Baarn zijn komen wonen zijn op 11 april gestart
met Nederlands onderwijs door een fulltime leerkracht die zelf ook uit Oekraïne
komt. Ze is psychologe en leerkracht samen met een Nederlandse leerkracht. We
zijn heel blij dat de kinderen nu rust hebben en goed onderwijs kunnen volgen.

Flessenactie

Met de flessenactie hebben we een geweldig bedrag van ruim 220 euro voor
Oekraïne verdiend! Hartelijk bedankt voor jullie hulp!
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Praktische informatie:

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 mei 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/

Informatieavond ADHD voor ouders op school op 18 mei om 20.00 uur. Voor
verder informatie zie bijlage.

Koningsspelen

Na een feestelijke opening waarna een groep kinderen een
dansje hebben gedaan zijn we gestart met de Koningsspelen.
Juf Loles heeft iedereen aangemoedigd om de hele dag in
beweging te zijn, goed te ontbijten en heel moe te worden.
Groep 1-4 is de hele ochtend op school bezig geweest met
circuitspelletjes, groep 5-8 zijn naar de Trits gegaan om samen
met kinderen van andere scholen verschillende sporten te
ervaren.

Bibliotheek

De groepen 4 hadden een leuk uitje naar de bibliotheek.
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Kwink les 12

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

Les 12: Kijk naar de ander / Zie je het? / Kwetsend gedrag

Kwink van de week: Kijk goed naar de ander (groep 1 t/m 4)
Zie je het? Doe iets! (groep 5)
Heb je iemand gekwetst? Doe er iets mee! (6 t/m 8)

Kinderen spelen en leren samen. Soms hebben ze last van elkaar. De een wil
graag rustig een boek lezen, de ander gaat op in zijn spel en maakt meer geluid.
Als kinderen goed opletten en om zich heen kijken, kunnen ze op verschillende
manieren signaleren dat anderen iets onprettig of vervelend vinden. Bijvoorbeeld
door gezichtsuitdrukking of lichaamshouding te observeren. Kinderen die
dergelijke signalen opmerken en zich inleven, zullen eerder hun gedrag
aanpassen. Zo dragen zij bij aan een veilige en ontspannen sfeer in de groep.
(groep 1 t/m 4)

Kinderen zijn zich volop aan het ontwikkelen. In al die (sociale) ontwikkeling
zoeken ze regelmatig grenzen op en is hun sociale gedrag soms onhandig. Op die
manier kan het voorkomen dat ze, bedoeld of onbedoeld, anderen een onprettig
gevoel geven. Voor kinderen is het lastig om naast hun eigen emoties ook nog te
letten op die van een ander. En áls het de kinderen lukt om goed op te letten, is
het soms nog niet makkelijk om te zien dat iemand last van je heeft. Die ander
wordt namelijk niet altijd boos of verdrietig, maar wordt soms alleen maar stil. Hoe
beter je oplet en oog hebt voor de ander, hoe beter je kunt zien wanneer iemand
zich niet prettig voelt door jou. En als dat lukt, kun je ook iets doen waardoor een
ander zich weer prettiger voelt! In een prettige en veilige groep wordt er rekening
gehouden met elkaar. Kinderen zijn zich volop aan het ontwikkelen. In al die
(sociale) ontwikkeling zoeken ze regelmatig grenzen op en is hun sociale gedrag
soms onhandig. Op die manier kan het voorkomen dat ze, bedoeld of onbedoeld,
anderen een onprettig gevoel geven. Voor kinderen is het lastig om naast hun
eigen emoties ook nog te letten op die van een ander. En áls het de kinderen lukt
om goed op te letten, is het soms nog niet makkelijk om te zien dat iemand last
van je heeft. Die ander wordt namelijk niet altijd boos of verdrietig, maar wordt
soms alleen maar stil. Hoe beter je oplet en oog hebt voor de ander, hoe beter je
kunt zien wanneer iemand zich niet prettig voelt door jou. En als dat lukt, kun je
ook iets doen waardoor een ander zich weer prettiger voelt! In een prettige en
veilige groep wordt er rekening gehouden met elkaar. (groep 5)
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Bedoeld of onbedoeld kunnen kinderen elkaar kwetsen met een verkeerde
opmerking of een onterecht verwijt. Als een kind niet ziet dat het een ander
kwetst, heeft dat een negatief effect op de sfeer in de groep. Kinderen die
signalen van gekwetste gevoelens kunnen herkennen en daar op een goede
manier op kunnen reageren, dragen bij aan een veilig gevoel en een fijne sfeer in
de groep.  (gr 6 t/m 8)

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: Weet je het zeker? (week 16 en 17)

Inhoud: Over twijfel en zekerheid ; over de ruimte om vragen te stellen en de
bereidheid te zoeken

Bijbel:
Bijbelverhalen onderbouw:

○ De priester verzint een verhaal (Matteüs 28, 11–15); De Emmaüsgangers
(Lucas 24, 13-35).

Bijbelverhalen middenbouw
○ Op weg naar Emmaüs (Lucas 24, 13-35);
○ De priesters verzinnen een verhaal (Matteüs 28, 11-15).

Bijbelverhalen bovenbouw:
○ Snappen jullie het niet? (Lucas 24, 13-35);
○ Nepnieuws (Matteüs 28, 11 – 15).
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Nieuws van de OR:

Vacature OR-lid

Word jij lid van de OR in het nieuwe schooljaar?
Ter vervanging van een vertrekkend OR-lid zijn we op zoek naar versterking van
ons team. Op de eerste aankondiging in een eerdere nieuwsbrief, hebben we al
verschillende enthousiaste reacties gekregen, en daardoor hebben we inmiddels
al één positie kunnen invullen. Lijkt het jou ook wel wat om samen met een
gezellige club vaders, moeders en het schoolteam de leukste activiteiten te
organiseren? We zoeken nóg ouder ouder om deze dankbare taak te vervullen.
Check de bijlage bij deze nieuwsbrief voor meer info over de rol en hoe je je kunt
aanmelden.

Nieuws van derden:

In de bijlagen vindt u een aantal uitnodigingen en flyers:

● Hartekind Challenge op zaterdag 14 mei bij Kasteel Groeneveld
● Ready2Race Dikke Banden Race op 12 juni om 15:00 uur op de Torenlaan

Wielerronde Hartje Baarn organiseert een dikke banden race.
De Team Jumbo Visma dikke banden race.
Hoe leuk is het om op een echt wielerparcours te rijden.

Iedereen van 2 tot en met 12 jaar kan meedoen.
Meedoen kan op een stadsfiets, Mtb of crossfiets. Racefietsen zijn niet
toegestaan.
Verplicht om een helm te dragen.
Deelnemers zonder helm kunnen eventueel een helm lenen bij de
organisatie.

Doe mee en schrijf je in via: ready2race.teamjumbovisma.nl
Zien we jou op 12 juni!
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Sfeerimpressie Paasfeest

Paasfeest in groep 5

Paasfeest in

groep 3
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