
                                                                                         
                      
        Jaargang 10, nummer 2    8 september 2017 
 
Agenda   

Deze week starten we met de groepsbesprekingen 

 
Maandag 11 september   Geen bijzonderheden 

Dinsdag 12 september   Geen bijzonderheden 

Woensdag 13 september   Geen Taal Speel Groep en geen Plein Actief 
Donderdag 14 september   Geen bijzonderheden 

Vrijdag 15 september   Geen bijzonderheden 
 

 

Groepsbesprekingen 
 
Deze week starten we met de groepsbesprekingen. Dan komen alle 
leerkrachten, één voor één, met hun groepsplan bij onze IB-er, Thérèse 

Schaalje. Samen kijken de leerkracht en Thérèse dan welke plannen de 

leerkracht met de groep heeft en hoe met elk kind gewerkt wordt.  Dat moet voor elk kind apart 
worden genoteerd.  U mag altijd tijdens een gesprek met de leerkracht naar deze informatie vragen! 

Deze week komen de groepen 1/2  Kikkers en Kangoeroes en de groepen 3 en 5 aan de beurt. 
Volgende week komen dan nog de leerkrachten van de groepen 4, 6 en 7/8 op gesprek.  

 
Klassenlijsten 
 

Ook dit  schooljaar willen we weer aan alle kinderen de klassenlijsten meegeven. Op deze lijst staan  

alle namen, adressen en telefoonnummers van de kinderen waarin uw kind zit. Handig voor als uw 
kind ergens gaat spelen of als u met een andere ouder iets wilt bespreken.  

 
Wilt u deze gegevens niet op deze lijst hebben dan moet u dit voor 15 september 

doorgeven aan meester Stephan of de leerkracht van uw kind. Dan komt alleen de naam 
van uw kind op de lijst te staan zonder het adres en telefoonnummer.  

 
Opening Kinderboekenweek woensdagochtend 4 oktober 
 

Vanaf woensdag 4 oktober tot en met donderdag 12 oktober is het weer Kinderboekenweek! Met dit 

jaar als thema ‘gruwelijk eng’. De kinderen maken weer een tekening en in de bovenbouw ook een 
gedicht! Wie wint dit jaar de gouden of zilveren penseel en griffel?? 

Wij willen de Kinderboekenweek natuurlijk weer starten met een spetterende opening op 
woensdagochtend 4 oktober.  

 

Alle kinderen mogen die ochtend verkleed als griezel naar school toe komen! 
 

Ook schminken is toegestaan, maar geen enge maskers of nepbloed. Zorg dat je ’s ochtends op tijd 
op school bent en mis de opening niet!!  



Balspelen 

 

Start:  Donderdag 21 september 

Tijd:  15.30 - 16.30 uur 

Waar:   Gymzaal Amaliaschool 

Voor:  Groep 1 t/m 4 

Aantal keer:  4 

 

 

Balsporten 

 

Start:  Dinsdag 19 september 

Tijd:  15.30 - 16.30 uur 

Waar:   Gymzaal Amaliaschool 

Voor:  Groep 5 t/m 8 

Aantal keer:  4 

 

 

 

Jeugdschaak 
 

Bij Dubbelschaak is schaken dubbel leuk! Wil je leren 
schaken, dan is dit hét moment! Bij de jeugd van 

Dubbelschaal mag je nu kosteloos twee proeflessen 
komen meedraaien, zo kan je met eigen ogen zien hoe leuk schaken is. De eerste twee lessen zijn op 

19 september en 26 september. Bij Dubbelschaak krijgt je een half uur les en in het andere halfuur 

wordt een onderlinge competitie gespeeld. We schaken in Grandcafé Rembrandt op dinsdagavond van 
19.00 tot 20.00 uur. Wil je een keer proberen? Geef je dan op bij Ebe Reitsma per email: 

ebe.reitsma@hetnet.nl   (vermeld naam, adres, geboortedatum).  

   

  

DE NASCHOOLSE SPORT  

GAAT WEER BEGINNEN! 
 
 
Het schooljaar is weer begonnen en daarom start Buurtsport weer met Naschoolse Sport. 
Tijdens de Naschoolse Sport kun je een uur lang lekker sporten met de enthousiaste 
medewerkers en stagiaires van Buurtsport. 
 
De Naschoolse Sport is bedoeld voor iedereen! De lessen worden zó aangepast dat 
iedereen mee kan doen. Gedurende het schooljaar zijn dit jaar maar liefst 7 blokken 
Naschoolse Sport zowel op dinsdag als op donderdag. 
  
Het 1e blok duurt 4 weken en start op dinsdag 19 september en donderdag 21 september. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Volg Buurtsport Boxtel op Facebook 

www.facebook.com/buurtsport.boxtel 
 

 

 

 

 

  

Lever het briefje in bij je juffrouw of meester in. 
 
 
Naam: …………………………………………………… 
 
Geeft zich op voor: 
 

o Balspelen 1-4 

o Balsporten 5-8 

 

(Omcirkel de activiteit) 

mailto:ebe.reitsma@hetnet.nl


  Nieuwe leden Ouderraad Prinses Amaliaschool 

gevraagd per september 2017 

 

De Ouderraad van de Prinses Amaliaschool bestaat op dit moment uit 7 leden. Met ingang van het schooljaar 
2017-2018 op zoek naar nieuwe leden om de Ouderraad te versterken. 
 
De Ouderraad organiseert elk jaar meerdere activiteiten en festiviteiten voor de leerlingen. Deze worden voor 
een groot deel betaald uit de ouderbijdrage. Ook worden de vergaderingen gebruikt om met de 
schooldirecteur over andere zaken van gedachten te wisselen. Op deze manier is in het verleden o.a. de 
omheining van de speelplaats tot stand gekomen.  
 
De functie omvat de volgende taken 

 Actief deelnemen aan de vergaderingen van de Ouderraad; 

 De organisatie van activiteiten. Dit varieert van het mede bedenken van een activiteit tot het helpen bij de 
uitvoer van de activiteit; 

 Fungeren als ‘klankbord’ voor de schooldirecteur tijdens de vergaderingen; 

 Indien je de functie van secretaris op je neemt, notuleer je de vergaderingen van de Ouderraad. 

Het profiel 

 Je bent de ouder/verzorger van een leerling die in het schooljaar 2017-2018 op de Prinses Amaliaschool 
staat ingeschreven; 

 Je wilt je graag inzetten voor de leerlingen van onze school; 

 Je kunt goed werken in teamverband; 

 Je durft je mening duidelijk te verwoorden in een overleg; 

 De Ouderraad zoekt niet alleen ‘doeners’ maar ook ‘denkers’; 

 I.v.m. de samenstelling van de Ouderraad nodigen we ook ouders/ verzorgers van leerlingen uit groep 5 
t/m 8 van harte uit om te reageren. 

 
Overig 

De Ouderraad komt ongeveer één maal per 6 weken bij elkaar om te vergaderen. De data worden in de eerste 
vergadering voor de rest van het schooljaar vastgesteld. Het betreft een vrijwillige functie waar je geen 
financiële vergoeding voor ontvangt. De Ouderraad heeft geen bevoegdheid m.b.t. medezeggenschap. Deze 
taak is ondergebracht bij de Medezeggenschapsraad van de school.  

 
Meer informatie en aanmelding 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike van Alphen, voorzitter van de Ouderraad. Stuur 
hiervoor een mail naar OR@prinses-amaliaschool.nl. Om lid te kunnen worden van Ouderraad moet je je 
schriftelijk aanmelden voor maandag 11 september 2017 via OR@prinses-amaliaschool.nl. De nieuwe leden 
van de Ouderraad worden via een mail op de hoogte gebracht. Indien er meer kandidaten zijn dan vacatures 
worden d.m.v. een verkiezing de nieuwe leden gekozen. 

 
Er is er één jarig……… 
 
13 september   Mihran Shouket groep 2 Kangoeroes 

15 september  Nasserdine Alaoui groep 4 

 

 
Van harte gefeliciteerd en we hopen dat je een hele fijne dag hebt!  
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Inschrijven kan via een mail aan: wedstrijdenjeugd@avmarvel.nl o.v.v. naam kind en 

geboortedatum uiterlijk vóór maandag 18 september. Ook voor vragen of meer informatie 

kunt u zich tot dit mailadres richten. 

 

 

Open Athletics champs pupillen wedstrijd    

Atletiek een teamsport? Ervaar het op zondag 24 september van 14.00 tot 16.30 uur. Atletiekvereniging Marvel 

organiseert dan een Open pupillen wedstrijd in de stijl van de Athletics champs. Dit is de nieuwe opzet van de 

jeugd atletiek waarbij teams van 6-12 deelnemers een reeks onderdelen achter elkaar doen. De deelnemers 

zijn continue bezig. De wedstrijd wordt gehouden op de atletiekaccommodatie van AV Marvel in Boxtel op 

sportpark den Wielakker. De wedstrijd staat open voor deelnemers in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar, ook als je 

niet op atletiek zit / geen lid bent. 

 

Programma 

13.45 uur Gezamenlijke warming-up  

14.00 uur  Teamestafette  

14.15 uur  Start onderdelen (telkens 15 min.) 

16.30 uur Afsluiting en diploma-uitreiking  

 

Programmaonderdelen B/C/mini pupillen (6-9 jr.): 

Hoogspringen, 40m sprint, vortex werpen, slingeren, verspringen, meters maken (1 ronde) 

 

Programmaonderdelen A-pupillen (10-11 jr.): 
Hoogspringen 60m sprint, vortex werpen, slingeren, verspringen, meters maken (2 rondes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtsport Boxtel organiseert  

VOETBAL activiteit tijdens oostdag. Kom jij ook? 

 
Net als voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een Oostdag georganiseerd in de wijk Oost in Boxtel. Dit 

jaar is dat op zondag 24 september.  

 

Buurtsport Boxtel organiseert van 11.30 tot 15.00 uur een voetbal activiteit voor alle kinderen. Naast een 

pannakooi kunnen kinderen puntenschieten, sjoellie boellie spelen en met behulp van een snelheidsmeter 

kijken hoe hard ze schieten. De activiteiten zijn voor alle kinderen en deelname is gratis. 

 

Naast de voetbal activiteit zijn er nog veel meer andere activiteit in en rondom winkelcentrum Oosterhof. 
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