Schooljaar 2018-2019

Koerier 11, 14 februari 2019

e-mail info@augustinusschool.nl
Website: www.augustinusschool.nl
e-mail ouderraad: or@augustinusschool.nl

Agenda:

15 februari
18 t/m 22 februari
25 februari
27 februari
1 maart, gr 5 t/m 8 tot 14.00 uur
4 t/m 8 maart
8 maart
13 maart

Studiedag
Voorjaarsvakantie
Excursie Verzetsmuseum , groep 8
IT-lab, groep 7
Carnaval
10-minutengesprek gr. 1 t/m 7
Excursie Hiswa, groep 5b
Start schoolproject: plastic soep

Geachte ouders en verzorgers,
Welkom: Asa en Milan. We wensen jullie een gezellige tijd op de Augustinusschool!
Wijzigingen na de voorjaarsvakantie
Door wijzingen in de werkzaamheden van juf Maike binnen de AT-Scholen zijn we genoodzaakt
intern te schuiven met de inzet van onze leerkrachten. Dit valt samen met het terugkeren van juf
Geanne van haar zwangerschapsverlof en doet zo de mogelijkheid zich voor om na de
voorjaarsvakantie de inzet van leerkrachten in groep 7 aan te passen.
Dit heeft consequenties voor meerdere groepen:
- Het betekent voor groep 7 dat Juf Nynke op maandag t/m woensdag zal blijven werken en
juf Geanne werkt op donderdag en vrijdag.
- Voor groep 1-2b betekent dit dat juf Geanne niet terugkeert in de groep maar dat juf Linda
fulltime in de groep werkt.
- Juf Maike zal op woensdag in groep 1-2c en op vrijdag in groep 1/2a werken.

Muziek workshop
Dinsdag 12 februari heeft het Gooisch Fanfare Orkest een muzikale workshop gehouden. Het
fanfareorkest demonstreerde slagwerken en diverse blaasinstrumenten. Ook mocht iedere leerling
een instrument uitproberen. De kinderen hadden er zichtbaar en hoorbaar plezier in.

Carnaval
Vrijdag 1 maart vieren wij Carnaval! Dit jaar is het thema: (super)‘Helden’. Wij vragen iedereen in dit
thema verkleed naar school te komen, mocht dit niet lukken, is andere verkleedkleding natuurlijk
ook welkom! In de ochtend kunnen de kinderen meedoen aan de talentenshow.
Vanaf nu kunnen de kinderen zich ook opgeven bij de groepsleerkracht, per klas zal er 1 act
gekozen worden voor de show. Na de vakantie zijn er voorrondes in de klas. De beste / gezelligste
/ gekste / leukste uit de groep, mag meedoen met de talentenshow. We hebben voor groep 5 t/m
8 een continurooster tot 14.00 uur. Graag de kinderen zelf hun lunch mee naar school laten
nemen. Groep 1 t/m 4 is gewoon om 12.00 uur uit!
Op een gezellig
gekmakende
dag!

Schoolproject: plastic soep
Er is voorspeld dat er binnen tien jaar meer plastic in de oceanen te vinden is, dan dat er vissen zijn!
De oceanen zijn een grote ‘plastic soep’ en zijn bevuild door het plastic dat door mensen is
gebruikt!
'De plastic soep' zal het thema zijn voor de projectweken. Dit project gaat van start op woensdag
13 maart. Wat we precies gaan doen, is nog een verrassing! Wel willen we uw hulp vragen! Vanaf 11
maart gaan we beginnen met het inzamelen van plastic afval. Dit kunt u doneren in de daarvoor
bestemde grote zakken in de middenruimte, ook in het kleutergebouw.
Het project zal worden afgesloten met een tentoonstelling op 3 april om 11:40 uur op het plein en
in alle groepen vanaf 12:00 uur. Iedereen is welkom om te komen kijken!
U kunt de volgende plastic producten inleveren:
- flessen van sap, wasmiddel, schoonmaakmiddel, shampoo enz.
- melk- of sappakken,
- kleine drinkyoghurtflesjes.
- netjes van groeten en fruit
- wasbollen
- (kroon) kurken, doppen
- rietjes
- plastic bestek, frietvorkjes,
- schaaltjes van vlees, groente of fruit,
- bubbeltjes plastic,
- overig plastic materiaal.
Alles goed schoon en droog, etiketten eraf! Geen piepschuim.
En verder:
- ijslollystokjes
- rubber handschoenen
- elastiekjes
- wol, touw
- kralen en knopen
- moeren en ringen

Wisseling stagiaires
Jaarlijks begeleiden we enkele studenten op weg naar het beroep van leerkracht. De studenten die
het eerste half jaar stage liepen in de groepen 3a, 5b en 6 zijn gewisseld van groep. Quinty Barel
loopt nu stage in groep 5b, Kris Martinus in groep 1/2c en Loekie Kroesen in groep 1/2a. We
wensen ze veel werkplezier en succes bij hun opleiding!

THIJMTalks – Heb jij een goed verhaal?
Op 6 november 2019 vindt THIJMTalks plaats in Theater Gooiland in Hilversum. Alberdingk Thijm
Scholen nodigt jou uit om op het podium te komen vertellen wat je belangrijk vindt! Heb jij een
goed verhaal? Wil je een vraag opwerpen? Of een punt maken? Kom maar, geef een talk! Zo
houden we samen het gesprek over onderwijs, jongeren en de wereld van nu op gang.
THIJMTalks zijn korte inspirerende speeches van
mensen die een idee ‘komen brengen.’ Een visie op
onderwijs, een simpel idee dat in de klas erg goed
werkte, of een persoonlijk verhaal. Leerlingen, ouders en
onderwijsprofessionals delen hun overtuiging, zetten je
aan het denken en vertellen hun bijzondere verhaal. Op
http://thijmtalks.atscholen.nl vind je meer informatie en
kun je alle talks van vorige keer terugkijken.
Wil jij meedoen? Mail dan voor 1 maart je idee naar
m.luttikhuis@atscholen.nl.
Als jouw idee geselecteerd wordt, werken we dat samen
uit tot een boeiende talk. Daarbij werk je samen met
andere THIJMTalkers en met een professionele
spreekcoach. Je hoeft dus zeker geen ervaren spreker te
zijn om mee te kunnen doen.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mTm7ZsSwyWY
.

