Nieuwsbrief nr.1

18 augustus 2021

Agenda:
Augustus
22

Eerste schooldag

23

Eerste schooldag instromende kleuters
Luizencontrole (hele week)

22

Inloopmoment kleuters

29

Rondleiding voor toekomstige ouders
Begin Startgesprekken in alle groepen van 29
augustus t/m 9 september

September
6

Voorlichting over ADHD door Mirjam Windsma

7-9

Kamp groep 8

9

Schoolreisje groepen 3 t/m 7

14

Inloopmoment alle groepen

22

Studiedag. Leerlingen vrij

28

Inloopmoment kleuters

Nieuws uit de directie:
Wat fijn om iedereen maandag
weer terug te zien na een lange
zomervakantie.

Een

speciaal

welkom aan onze nieuwe ouders.
We hopen dat u zich snel thuis voelt
op onze school.
We

hopen

kunnen

dat

genieten

iedereen
van

heeft

heerlijke

weken zomervakantie en u en uw

kinderen zich lekker hebben kunnen ontspannen. We hopen natuurlijk dat wij
hen weer gezond kunnen verwelkomen!
Wij zijn afgelopen week alweer druk bezig geweest met de voorbereidingen.
De lokalen zijn schoon en fris en lege schriften liggen te wachten om gevuld
te worden.
We zullen op 22 augustus om 8.20 uur starten met de kinderen op het
schoolplein, ook u bent hierbij van harte welkom!

Stand van zaken formatie 2022-2023
We zijn blij te kunnen vertellen dat ons team dit jaar wordt versterkt met een aantal
nieuwe collega's en dat de vacature in groep 8b voorlopig intern is opgelost.
Deze nieuwe collega’s zullen zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen: Nanneke
Reniers (intern begeleider), Ida Groenewoud (intern begeleider), Suze Brugman
(leerkracht groep 5b) en Amanda van Vulpen (ondersteunend personeel).

De formatie van volgend jaar ziet zo uit:
Groep 1/2A

→ Mirjam Windsma en Simone Scholten

Groep 1/2B

→ Anneloes Dijkman en Anja Termaat

Groep 1/2C

→ Marije van de Hoef en Anja Termaat

Groep 3

→ Janet Havinga en Miranda Kruithof

Groep 4

→ Corieke Zijtveld en Joke Pietersma

Groep 5A

→ Sophie Vis en Diana de Graaf

Groep 5B

→ Suze Brugman en Monique Boone

Groep 6

→ Hilda Hengeveld en Ismay Rentenaar

Groep 7

→ Carla de Graaf en Eva Brouwer

Groep 8A

→ Eloy Kok en Brett Koopmans

Groep 8B

→ Ellis Bos en Monique Boone

Plusgroep

→ Monique Boone

Praktische informatie:
1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2 september 2022.

2. Agenda
Alle activiteiten van dit schooljaar en de vakanties van komend schooljaar die al
bekend zijn, staan op de agenda op de site vermeld. We zorgen dat de agenda
up to date is. Zie: https://www.amalia-astro.nl/agenda/

3. Startgesprekken in groep 1 t/m 8
Ook dit jaar voeren we startgesprekken met de kinderen van groep 1 t/m 8 en
hun ouders, omdat we dat een waardevolle start vinden van het schooljaar. Het
doel van deze startgesprekken is het maken van een goede start en het
investeren in de relatie leerling/ouder/leerkracht. Voor een kind is het heel
belangrijk om te weten dat ouders en leerkracht samen betrokken zijn bij hem of
haar en er samen voor willen zorgen dat het goed gaat met hem of haar op
school.
De inbreng van het kind in het startgesprek wordt naarmate het kind ouder is
steeds groter. Waar een leerling van groep 1 vooral zal luisteren naar zijn ouders
en de juf, is een leerling van groep 8 vooral zelf aan het woord en luisteren de
ouders veel meer.
De leerkracht zal vooral door belangstelling tonen en vragen stellen zorgen dat
het gesprek voor iedereen waardevol is. Zo bouwen we aan de relatie en zorgen
we dat we het onderwijs kunnen afstemmen waar mogelijk.
U wordt door de leerkracht uitgenodigd om in Parro een tijdstip te kiezen voor het
startgesprek. Het is essentieel dat het kind en de ouder(s) samen bij het gesprek
aanwezig zijn.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 mogen iets meenemen om te laten zien; iets van
de vakantie of iets anders wat het kind graag aan de leerkracht wil laten zien.
Dat kan een mooi begin van het gesprek zijn.
Het is goed om thuis met uw kind voorafgaand aan het gesprek te bespreken
wat het kind heel graag aan de leerkracht wil vertellen of vragen. We zijn
benieuwd en kijken ernaar uit om uw kind en u te spreken!

4. Informatiebrief start schooljaar voor alle groepen
De leerkrachten van alle groepen sturen u op vrijdag 26 augustus een mail met
informatie over alle belangrijke zaken van het leerjaar van uw kind. Heeft u naar
aanleiding daarvan vragen, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de
leerkracht.

5. Ziekmelding/artsbezoek
Als uw kind niet naar school kan komen wegens ziekte, bezoek aan een arts,
tandarts, etc. neemt u hierover dan telefonisch contact op met de school tussen
8.00 en 8.30 uur, zodat niemand ongerust is over de afwezigheid van de leerling.

6. Parro
Afgelopen week bent u weer gekoppeld aan de nieuwe
groep(en). Wilt u controleren of dit is gelukt? Als u problemen
of vragen heeft kunt u mailen naar
administratie@amalia-astro.nl
Parro: Voor nieuwe ouders
Gaat uw kind voor het eerst starten op de Amalia-Astro, dan ontvangt u een
koppelcode in de mail (NB. kan ook in de SPAMbox terecht komen)
Over het gebruik van de app, heeft het team een aantal afspraken gemaakt:
Waarover communiceren wij?
-

Praktische zaken zoals bijv. afspraken voor de komende dagen, uitjes,
oudergesprekken, spullen meenemen... (in de meeste gevallen zult u hiervoor
benaderd worden door de klassenouder)

-

Nieuws vanuit de groep, een leuke foto (AVG-proof), een mooi project enz.
Kortom, een kijkje in de groep.

-

Een afspraak voor een persoonlijk contact. We communiceren niet over
voortgang, gedrag of bijzonderheden van uw kind(eren).

-

U kunt alleen reageren op een mededeling, door op

te

klikken, afhankelijk of de leerkracht dit aan heeft gezet.
Bereikbaarheid:
De leerkrachten zijn via de Parro App op eigen werkdagen bereikbaar van
8.00 - 16.30 uur
Beschikbaarheid:
Vanuit school streven we naar een vlotte communicatie, maar zullen lang niet
altijd direct kunnen reageren.
Privacy-voorkeuren en Parro
In de app kunt u uw privacy-voorkeuren aangeven en indien nodig wijzigen.
Ook voor het delen van beeldmateriaal in de app, is uw toestemming nodig.
Wilt u deze en andere genoemde privacy-voorkeuren opgeven?
Hoe kunt u dat doen?:

jn, via de stipjes achter het kind

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande of heeft u
geen koppelcode ontvangen, dan graag een mail naar onze ICT-coördinator
Carla de Graaf (ict@amalia-astro.nl)

Traktaties (herinnering voor nieuwe ouders)
We krijgen regelmatig vragen over de traktaties bij
verjaardagen. We gaan er daarom dit jaar samen met
het team en de MR een beleid voor maken. We kunnen
nu alvast aangeven dat een kleine, liefst gezonde,
traktatie ruim voldoende is. Het gaat om het gezellig
samen vieren van de verjaardag.

Jaarkalender bijzondere activiteiten (herinnering voor nieuwe ouders)
Hieronder alle bijzondere vrije dagen nog even op een rijtje. Deze zijn ook al
gecommuniceerd in de laatste nieuwsbrief van afgelopen schooljaar.
Vakanties 2022-2023
Herfstvakantie

24 oktober - 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 - 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

Vrij vanaf 12:30 uur
vrijdagmiddag

23 december 2022 vanaf 12.30 uur

vrijdagmiddag

21 april 2023 vanaf 12.30 uur

vrijdagmiddag

7 juli 2023 vanaf 12.30 uur

Studiedagen
donderdag

22 september 2022

woensdag

16 november 2022

vrijdag

17 februari 2023

dinsdag

11 april 2023

maandag

12 juni 2023

Andere belangrijke data schooljaar 2022/2023
Augustus

februari

ma 22

Eerste schooldag

vrij 3

ma 29

Rondleiding (1)

ma 6-14 Oudergesprekken

Rapport online

ma 29 aug - 9 sept startgesprekken

vr 24

September

maart

ma 5-9 Startgesprekken

wo 8

Rondleiding (6)

wo 7- 9 Kamp groep 8

di 21

Theorie verkeersexamen gr. 7

vr 9

Juffen en meestersdag

Schoolreis groepen 3 t/m 7
april

Oktober

wo 5

Rondleiding (7)

di 5

Dag van de leraar

do 6

Paasviering

do 6

Rondleiding (2)

vr 21

Koningsspelen (12,30 u vrij)

November

mei

do 3

do 11

Rondleiding (3)

Rondleiding (8)

December

juni

ma 5

Sinterklaasfeest

vr 2

Rondleiding (9)

wo 14

Rondleiding (4)

vr 16

Kleuterdag

do 22

Kerstviering

ma 19

Schoonmaakavond

vrij 23

Rapport online

Januari
wo 11

ma 26-29 Oudergesprekken
Informatieavond VO voor

vr 30

Slotfeest

groepen 7/8
wo 25

Rondleiding (5)

juli
di 4

afscheidsavond groep 8a-8b

do 6

doorschuifochtend

