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Nieuwsbrief
Van december 2019
nummer 12
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data
6 januari: eerste schooldag
15 januari: Ronde Tafel bijeenkomst van 19.30u21.30u

Welkom op onze school
Maas van der Blij en Nomi
Oosterveld

Kwaliteitszorg
CITO’s
Leerlingvolgsysteem
In de tweede week na de Kerstvakantie starten
wij weer met de Cito toetsen van het
leerlingvolgsysteem. Dit zal ca. drie weken in
beslag nemen. We zouden het waarderen als er
in deze periode geen afspraken zoals de tandarts,
dokter of orthopedagoog worden gemaakt. Het
inhalen van toetsen is erg lastig voor uw
kind(eren).

Sint

meegenomen. Het was nog spannend of de
cadeaupiet naar Nederland kon komen, hij had
de boot (trein) gemist. Gelukkig is dat goed
gekomen. Het was een prachtig feest!

Kerstfeest
Het kerstfeest was weer als vanouds heel
gezellig! De school en het plein waren helemaal
in kerstsfeer gebracht en iedereen zag er heel
feestelijk uit. Alle ouders en kinderen hartelijk
dank voor de lekkere hapjes. Daarnaast natuurlijk
een enorme dank aan alle ACCO-leden en
hulpouders die dit jaar weer voor een
onvergetelijk kerstfeest hebben gezorgd.

Kerstkoor
Op woensdag en donderdag werd iedereen ’s
morgens verwelkomd door een kinderkoor. Dat
zorgde voor een heuse kerststemming. Wat een
geweldig gebeuren. Kinderen en leerkrachten
bedankt!

Ronde Tafel bijeenkomst op 15
januari
Op 15 januari vindt de Ronde Tafelbijeenkomst
van dit schooljaar plaats. Deze keer is gekozen
voor drie onderwerpen t.w. veiligheid rondom
het natuurspeelplein, positieve gezondheid en
maatschappelijke betrokkenheid. Meer
informatie hierover ontvangt u in het nieuwe
jaar.

Kinderraad

December was weer een echte feestmaand! Het
begon met de aankomst van de Sint en Piet in
een Tuktuk! Ook had hij enkele Pieten

De kinderraad gaat de komende tijd onderzoeken
of het mogelijk is ons afval nog meer gescheiden
in te zamelen en op te laten halen. Verder gaan
ze ook de haalbaarheid van een pannaveldje op
het plein onderzoeken.
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Groep 7-8, zingen met de Zusters

Personeel
geen

Algemeen uit de groepen
Groep 6, zingen voor ouderen
Toen het woensdag was , gingen twee kinderen,
Isabel B en Isabel A, een liedje oefenen met de
cello en de viool. Om tien uur gingen we naar de
autoś. Er werden groepjes gemaakt en we gingen
met de auto naar het verzorgingshuis Birkhoven.
Toen was het zo ver , we waren er! We liepen
naar binnen. Het was fantastisch! De ouderen
zongen met veel liedjes mee. Bij jingle bells
gingen Isabel en Isabel het muzikaal overbrengen.
Op het einde deden we , we wish you a merry
christmas. Bij het refrein gaven wij elke ouder
een hand. Het was toen weer jammer genoeg
afgelopen,
en gingen we terug naar school.
Het was superleuk!

Op donderdag 19 december gingen wij met een
deel van de klas naar een bejaardentehuis
speciaal voor zusters die in het klooster hebben
gewerkt. Op school hadden wij een boekje met
allemaal kerkelijke en moderne kerstliederen
ingestudeerd. Samen met de zusters gingen we
daar zingen en gezellig kletsen. We kregen
chocolademelk en een stuk fruit. Nadat we
hadden gezongen was er een zuster die heel goed
piano kon spelen, ze hebben met hun alle een
bedankliedje op het ritme van oh dennenboom
gezongen. Ook was er een mevrouw die over 14
dagen 101 wordt. Ze had haar bovenbeen
gebroken en lag in een bed. Tijdens het zingen
kon ze het niet zo goed horen. We hebben voor
haar nog wat liedjes gezongen en lekker gekletst.
Op het einde hadden we voor elke zuster een
zelfgemaakte kerstkaart met een lief tekstje erop.
We vonden het erg leuk en hebben ervan
genoten!
Geschreven door: Lisa Sondervan en Fiene van
Ginkel uit groep 7/ 8.

Groep 7, bakken
Groep 7 heeft koekjes gebakken. De juf heeft
groepjes geloot. Vijf groepjes voor het koekjes
bakken en één groepje heeft een tulband
gemaakt. Elk groepje heeft een recept gekregen.
Iedereen moest zijn eigen ingrediënten pakken.
Iedereen kreeg een stukje bakpapier en het
bakken kon beginnen. Toen de kiekjes en de
tulband klaar waren konden we de koekjes
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versieren. Ze zijn prachtig geworden. Toen alles
klaar was kreeg iedereen een stukje tulband en
een paar koekjes. Ze ruiken heel erg lekker en we
gaan ze straks opeten.
Groetjes Puck

vormpjes uitdrukken in het deeg. Toen dingen de
kiekjes de oven in. Toen ze er uit kwamen gingen
we de koeken versieren met spikkels en glazuur.
Daarna legden we ze op een bord en gingen we
ze opeten. We hebben ook een tulband gemaakt,
dat was een beetje hetzelfde proces, alleen in
plaats van het versieren ging er gewoon een
beetje poedersuiker op.

Traktatietip
Af en toe nemen kinderen als traktatie kleine
cadeautjes mee, vriendelijk verzoeken we jullie
alleen op iets lekkers te trakteren en het liefst
iets gezonds.

Kerstkoekjes bakken
Wij hebben kerstkoekjes gebakken. Iedereen
kreeg een recept. Je moest alle ingrediënten
wegen en dan bij elkaar doen in een kom. Daarna
gingen we het deeg in elkaar kneden met onze
handen. Toen strooiden wij meel op onze tafels
zodat het deeg niet bleef plakken. Als je dat had
gedaan ging je het koekjes deeg uitrollen en

Medezeggenschapsraad

geen.
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Marije Miltenburg, Ouder-, Gezins- & Kindercoach
Vanaf januari heb ik weer een paar plekjes vrij voor coaching. Dilemma’s en vraagstukken die
zich vooral in de privésfeer voordoen, kunnen na schooltijd op school of in mijn eigen praktijk
aan huis worden begeleid.
Ook ouders en gezinnen kunnen door mij gecoacht worden. Hulp vragen is soms een drempel
maar het levert vaak heel veel op. Inzichten die je verder helpen en ook zeker bijdragen aan een
andere manier van omgaan met je kinderen. Een manier die helpend is voor alle leden van het
gezin en zorgen voor meer rust, harmonie en gezelligheid én met liefde voor ieder gezinslid.
Ik help ouders, gezinnen en kinderen onder andere met het hanteren of anders omgaan met
stress, angsten of woede-uitbarstingen en bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel vlak. Daarnaast
ben ik specialist (hoog)sensitiviteit en (uitzonderlijk)hoogbegaafdheid.
Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.
Marije Miltenburg
06 2427 6457
Marije@TheAppleTree.nl
www.TheAppleTree.nl
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Functieomschrijving van de portefeuille gebouw- en pleinzaken van het schoolbestuur van de
Amersfoortse Schoolvereniging
Dit document beschrijft de verantwoordelijkheden en specifieke taken van het bestuurslid van de
ASV met de portefeuille gebouw- en pleinzaken.
Verantwoordelijkheid
Het bestuurslid met de portefeuille gebouw- en pleinzaken is er verantwoordelijk voor dat het
gebouw in voldoende/goede staat verkeert en dat ook blijft. Dit geldt zowel voor de buitenzijde als
voor de binnenzijde van het gebouw. Het gebouw is (vooralsnog) eigendom van de gemeente
Amersfoort.
Dit bestuurslid is er tevens verantwoordelijk voor dat de buitenruimte van de school (plein, tuin,
omheining) in voldoende/goede staat verkeert en dat ook blijft.
Onderdeel van de portefeuille is het onderhouden van externe betrekkingen en voeren van externe
overleggen op het gebied van onderhoud en gebouwzaken, daaronder begrepen
doordecentralisatie PO binnen de gemeente Amersfoort via de stichting Samenfoort. Het
bestuurslid deelt deze taak met de directie.
In praktische zin is de directie het eerste aanspreekpunt en draagt zorg voor de uitvoering. Het
bestuurslid gebouw- en pleinzaken heeft hierin een nadrukkelijke adviserende rol in i.v.m. kennis
van beheer en onderhoud.
Specifieke taken ter ondersteuning van en in overleg met de directie
1. Uitvoering geven aan het meerjaren onderhoudsplan voor het hele gebouw.
2. Met het bestuur beslissen over het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud en reparaties die
niet in het jaarplan zijn voorzien. Over kleine reparaties en verbeteringen beslist de
directeur zelfstandig, in overleg met het bestuurslid.
3. In samenwerking met directie verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en zonodig
aanpassen van de lopende onderhoudscontracten voor onder meer: centrale verwarming,
brandmeldinstallatie en beveiliging. Nieuwe onderhoudscontracten worden in het
onderhoudsplan en de begroting opgenomen.
Specifieke taken ter ondersteuning van en in overleg met het bestuur
1. Vierjaarlijks (laten) opstellen van een meerjaren onderhoudsplan conform geldende normen
en het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen daarvan ten behoeve van de begroting
in nauwe samenwerking met de penningmeester van het bestuur.
2. Het informeren van en het doen accorderen door het bestuur van het gewenste onderhoud.
3. Aanspreekpunt voor zaken aangaande de tuincommissie (directie is eerste aanspreekpunt
voor tuincommissie). Dit is de groep van ouders die, o.b.v. de visie op het schoolplein
invulling geeft aan het onderhoud van de schooltuin.
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