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Agenda:
September
6

Voorlichting over ADHD om 8.30 uur 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

Oktober
4

OR overleg

5

Start kinderboekenweek

6

Rondleiding voor toekomstige ouders

11

Speurpad najaar groep 7

14

Afsluiting kinderboekenweek

Nieuws uit de directie:
Wat fijn alle kinderen weer op school te zien. Ze hadden veel zin om te starten en wij
ook! We hebben leuke vakantieverhalen gehoord en met elkaar gelachen om al jullie
avonturen. Een paar nieuwe kleuters moeten
nog wat wennen op school. We geven hen
extra aandacht zodat ook zij zich snel bij ons
thuis voelen.
We zijn begonnen met de "gouden weken". Dit
betekent dat we extra veel aandacht geven
aan groepsvorming (zie ook het onderdeel
Kwink in deze nieuwsbrief). Het schoolreisje en
het kamp helpen ook om dit doel te bereiken.

Beiden vinden al volgende week plaats. Vanwege corona hebben we de afgelopen
2 jaar deze activiteiten aan het einde van het schooljaar gehad, maar we zijn blij dat
dit weer aan het begin van het jaar kan plaatsvinden.
De startgesprekken zijn begonnen. Het is fijn zo met jullie en de kinderen te spreken
zodat we meteen een goede band opbouwen en nog beter op elkaar kunnen
aansluiten.
Dit jaar hebben we 4 onderwijsassistenten: Roos, Tim, Merel, en Lotte en 6 pabo
studenten, 4 van de 6 zijn al op school geweest: Brett, Laura, Mirte en Eliane. Ze
brengen ons de nieuwste onderwijsontwikkelingen en extra handen in de klas, heel
fijn voor de leerkrachten en de leerlingen. We zijn blij met hun aanwezigheid en de
versterking van ons team. Later in deze nieuwsbrief zullen zij zich voorstellen.
Dinsdag 6 september geeft Mirjam Windsma, onze gedragsspecialist, om 8.30 uur
voorlichting over ADHD. De voorlichting wordt gegeven in het handvaardigheidlokaal
(op de eerste verdieping). U hoeft zich niet van tevoren op te geven. Iedereen is
welkom.

Praktische informatie:
1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16 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. Oproep voor de schoolbibliotheek
We zijn op zoek naar 2 ouders die het leuk vinden om
onze bibliotheek up-to-date te houden. Wie heeft
affiniteit met (kinder)boeken en heeft gemiddeld een
uurtje per week de tijd om dit op te pakken?
Werkzaamheden: o.a. het verwijderen van oude boeken,
het samenstellen van een lijst met nieuwe boeken, het
scannen van nieuw materiaal in het digitale systeem.
Contact leggen met de bibliotheek voor een tijdelijke
collectie die steeds gewisseld wordt.
Aanmelden kan via directie@amalia-astro.nl

4. Schoolkassa
Binnenkort ontvangt u weer bericht van ons via
Schoolkassa om onder andere de ouderbijdrage
te betalen. Van deze ouderbijdrage doen we als
school altijd belangrijke dingen, zoals iets lekkers
voor de kinderen op feestdagen, een presentje met Sinterklaas en speelgoed voor
op het schoolplein.
Door het ‘Schoolkassa’ systeem in Parro is dit een stuk makkelijker geworden. Het is
een beetje te vergelijken met een Tikkie. Het werken met schoolkassa is nog steeds
een beetje nieuw voor ons allemaal. Mocht u onterecht betaalverzoeken krijgen
horen we dit natuurlijk graag!

5. Gegevens doorgeven via Parro
Denkt u eraan dat wanneer er wijzigingen zijn in uw gegevens dat u dit kan
doorgeven via Parro? Denk hierbij aan bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer of
verhuizing. U kan via Parro ook uw privacy-voorkeuren wijzigen. U geeft hierin aan
of u het bijvoorbeeld goed vindt of wij een foto van uw kind via deze nieuwsbrief
mogen verspreiden.
Denkt u hiernaast ook aan het doorgeven van allergieën en voedselintoleranties?
Als het niet lukt kunt u gerust een mailtje sturen naar administratie@amalia-astro.nl

6. Kwink

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen maken wij gebruik van
de methode Kwink. In de les van Kwink tijdens de eerste twee schoolweken stond
elkaar leren kennen centraal. In de “gouden weken” gaan verder met les 2 en hoe
we omgaan met de gemaakte groepsafspraken.
De “gouden weken” zijn de weken tot ongeveer de herfstvakantie waarin het
vooral gaat om met elkaar een goede veilige groepssfeer te bouwen.

Les 2: Afspraken nakomen
Kwink van de week: Fijne groep? Wacht op je beurt en deel samen de spullen.
(gr. 1 t/m 4)
Kies voor een veilige groep: geef elkaar de ruimte. (gr. 5 t/m 8)
In het begin van het nieuwe schooljaar wennen de kinderen aan hun groep en
leerkracht. Ook leren ze de afspraken kennen die dit jaar gelden. De afspraken ‘op
je beurt wachten’ en ‘spullen delen’ zijn belangrijk voor een veilige groep. Kinderen
die de afspraken kennen en ook weten waarom ze belangrijk zijn, zullen zich er
eerder aan houden. Dat draagt bij aan een prettige sfeer. (groep 1 t/m 4)

Het is belangrijk om elkaar de ruimte te geven zodat er een veilige groep ontstaat.
Dat doe je door rekening met elkaar te houden door bijvoorbeeld op je beurt te
wachten, de ander te laten uitpraten en je spullen te delen. Ook andere
groepsafspraken zijn belangrijk voor een veilige groep. Duidelijke afspraken zorgen
voor rust en een fijne sfeer. Als je samen afspraken maakt, weet iedereen precies
wat er nodig is om op een fijne manier met elkaar
om te gaan. (groep 5)
In de groep kunnen de kinderen elkaars fysieke nabijheid als ontspannen of
ongemakkelijk en zelfs onveilig ervaren. Ook de mate waarin ze zich met elkaar
bemoeien kan een benauwd gevoel oproepen. Kinderen die de betekenis van de
persoonlijke zone kennen, weten dat het belangrijk is om elkaar in letterlijke en
figuurlijke zin ruimte te geven. Ze komen bijvoorbeeld niet dichterbij dan de ander
prettig vindt en geven de ander de ruimte om uit te praten of zijn emoties te tonen.
Hiermee dragen zij bij aan een prettige sfeer en de veiligheid binnen de groep. (gr
6 t/m 8)

7. 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: Liever een lied (week 35 en 36)
Inhoud:

Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te
gedenken, of gewoon door te komen.

Bijbel:
Bijbelverhalen onderbouw:
○

week 35 : Psalm 8 ‘Wat is alles mooi, God!’ (Psalm 8); Psalm 122 ‘Ga je mee
naar de stad van vrede?’ (Psalm 122).

○

week 36: Psalm 126 ‘Een lied van troost bij verdriet’ (Psalm 126); Psalm 23 ‘Hij
zorgt goed voor mij’ (Psalm 23).

Bijbelverhalen middenbouw
○

week 35: De opa van Levi (1) (Psalm 122) De opa van Levi (2) (Psalm 8).

○

week 36: De opa van Levi (3) (Psalm 23); De opa van Levi (4) (Psalm 126).

Bijbelverhalen bovenbouw:
○

week 35: Het boekje (Psalm 122); Groot en klein (Psalm 8).

○

week 36 : Schaap en herder (Psalm 23); Het komt goed (Psalm 126).

Even voorstellen:
Onderwijsassistent student Roos Onwezen:
Mijn naam is Roos en ik ben 18 jaar oud. Ik woon in
Baarn en dit jaar loop ik stage bij de Amalia-astro
school in groep 1/2 A. Ik zit in het laatste jaar van de
opleiding onderwijsassistent op het ROC in Amersfoort
en dit is mijn derde stage. De afgelopen twee
schooljaren heb ik al veel ervaring opgedaan bij mijn
vorige stagescholen, de Montini in Baarn en de Aloysius
in Baarn. Ik vind het heel erg leuk om bij de
Amalia-astro stage te kunnen lopen en ik heb er heel
veel zin in!

Onderwijsassistent student Tim Masson:
Mijn naam is Tim Masson en ik ben 19 jaar. Ik woon met mijn
broer, vader en moeder in Soest. Ik ga het aankomende jaar
stage lopen in groep 3 op maandag en dinsdag! Ik zit nu in
mijn laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent in
Amersfoort. In mijn vrije tijd hou ik ervan om te wandelen,
fietsen en met mijn vrienden af te spreken.
Ik heb super veel zin in het aankomende jaar!

Onderwijsassistent student Lotte:
Graag stel ik mij even voor.
Mijn naam is Lotte ik ben 19 jaar en woon in Baarn. Ik doe de
opleiding

tot

onderwijsassistent

en

loop

dit

jaar,

mijn

examenjaar, stage op de Amalia-Astro. Mijn stamgroep is 7
maar ik zal ook ingezet worden bij de andere groepen. Met
name bij de bovenbouw.
Ik heb een passie voor het werken met kinderen omdat ik het
mooi vind om ze te zien groeien en help ze hier graag bij. Ik
vind het interessant hoe kinderen zich zowel sociaal als
emotioneel ontwikkelen. Ik ben spontaan en vind humor
belangrijk in mijn werk. Tijdens de schooldag vind ik het voor de
kinderen van belang dat er een combinatie is tussen inspannen en ontspannen. Ik
ben creatief, hou van muziek, dansen, paardrijden en leuke activiteiten met vrienden.
In het weekend heb ik een bijbaan bij Pannenkoekenboerderij de Wildenburg. Wie
weet komen we elkaar in het weekend daar ook tegen.

Onderwijsassistent student Merel:
Mijn naam is Merel en ik zit nu in mijn derde en laatste jaar van de
opleiding onderwijsassistent. Dit jaar zal ik stage gaan lopen in
groep 1/2B, maar ik zal waarschijnlijk door de hele school te zien
zijn. Ik heb zin om dit jaar aan de slag te gaan hier op school. Wie
weet tot snel!

Pabo student Brett Koopmans:
Mijn naam is Brett Koopmans en ik ben 27 jaar oud. Dit schooljaar
sta ik naast Eloy voor groep 8A. Op de maandag ben ik in deze
gezellige groep te vinden!
In september 2020 ben ik begonnen aan de deeltijdopleiding
Pabo aan de Marnix Academie. Inmiddels zit ik in het derde
studiejaar en hoop ik in juli 2023 af te studeren. Ik werk inmiddels
al enkele jaren als juridisch medewerker / WOZ-taxateur, maar
daar ligt mijn hart niet. Nadat ik in maart 2020 een dag had
meegelopen in het basisonderwijs, heb ik besloten om het roer
om te gooien en voor een carrièreswitch te gaan. Deze keuze bevalt mij tot nu toe
erg goed!
In mijn vrije tijd doe ik aan banenzwemmen, ga ik graag uiteten met vrienden en
speel ik graag een escaperoom, maar ben ik op dit moment vooral heel erg druk met
het combineren van drie dagen werken, een dag voor de klas en mijn studie!
Tot gauw op de Amalia-Astroschool!

Pabo student Laura Woldring:
Sinds vorige week loop ik stage op de Amalia-Astroschool in
groep 5 bij juf Monique. Ik heb vorige week een ontzettende
leuke eerste dag gehad en voel me erg welkom in de klas en op
de school.
Drie jaar geleden ging er bij mij een laatje open toen ik mijn zoon
thuis begeleidde met zijn schoolwerk in de corona periode. Ik
vond dat zo leuk om te doen, dat ik ben gaan overwegen om de
PABO- opleiding te gaan volgen. Ik zit nu inmiddels in het tweede
jaar van de deeltijdopleiding aan de Marnix Academie in Utrecht
en volg de studie naast mijn huidige werk als officemanager bij
Axioma Communicatie in Baarn. Van huis uit ben ik klarinettiste en heb jarenlang als

uitvoerend musicus gewerkt in de grote symfonieorkesten in Nederland en de
verschillende muziekensembles. Ik hoop dan ook dat ik in mijn stageperiode een
vrolijke noot kan toevoegen door muzieklessen te geven.
Ik voel me bevoorrecht dat ik de kinderen op weg mag helpen met de verschillende
basisvaardigheden en erbij mag zijn om ze te helpen ontdekken wie ze zijn en welke
normen en waarden zij willen meenemen in onze mooie samenleving.

Pabo student: Eliane Beukers
Mijn naam is Eliane Beukers, 22 jaar oud. Ik ben nu
derdejaars student op de Marnix Academie in Utrecht.
Hiervoor heb ik onderwijsassistent gestudeerd.
Ik loop dit hele schooljaar stage op donderdag en vrijdag in
de groep 1/2A.
Verder werk bij Albert Heijn en vind ik het leuk om in mijn vrije
tijd paard te rijden.
Ik heb er super veel zin in!

Pabo student Mirte Leurink:
Ik ben Mirte Leurink, 19 jaar oud en momenteel 3e jaars
student aan de Marnix Academie. Aankomend jaar zal ik
stage gaan lopen in groep 5 bij Diana en Sophie, waar ik
onwijs veel zin in heb. Naast het werken bij Loods5 houd ik er
in mijn vrije tijd van om te dansen, koken, reizen en veel tijd
door te brengen met familie en vrienden. Ik kijk er erg naar uit
om aankomend jaar veel leuke lessen te geven, zelf veel te
leren en uiteraard de kinderen en wie weet ook jullie te leren
kennen!

Goed weekend voor u allemaal en we zien de kinderen maandag weer terug op
school.
Hartelijke groeten namens het team, Loles de Bobo

