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di 2 t/m vr 5 juni: Avondvierdaagse 

ma 8 juni:  Groepen 5 en 6 naar project ‘Opscheppen’ (Hoeve Ravestein) 

ma 8 juni:  Groepen 7 en 8 naar dansvoorstelling in de Speeldoos 

ma 8 juni:   20.00: Ouderraad  
di 9 juni:  Groep 5 boerderijbezoek 

do 11 juni:  Groepen 7 en 8 Atletiekdag 

vr 12 juni:  Studiedag, dus alle kinderen vrij 

di 16 juni:  Groep 7 naar het Rijksmuseum 

do 18 juni:  Kleuterdag 

vr 19 juni:  Actie ‘Baarn schoon heel gewoon’  

ma 22 juni:  Tweede rapport 

ma 22 juni:  Schoonmaakavond 

ma 29 en di 30 juni: Oudergesprekken 

do 2 juli:  Groepen 3 naar Paleis Soestdijk 

vr 3 juli:  Slotfeest 

ma 6 juli:   Groep 4 naar Nemo Science Center 

ma 6 juli:  Groepen 6 naar Zuiderzeemuseum 

di 7 juli:   Afscheidsavond groep 8 

do 9 juli:  Groep 5 naar Spoorwegmuseum 

vr 10 juli:  12.00 uur: Begin zomervakantie voor alle groepen 

 

 

 

 

Volgende week sluiten we het thema Overbrengen af.  

Inhoud: Je boodschap overbrengen, communiceren, overtuigen, je hart luchten en je gelijk 

halen. Je verhaal kwijt kunnen, in beeld, woord, gebaar. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Paulus in de gevangenis (Handelingen 16, 16-40); Paulus geneest een man 

(Handelingen 14, 8-10).  

Groepen 5 en 6: Paulus wordt gevangengenomen (Handelingen 21 t/m 26); Paulus gaat naar 

Rome (Handelingen 28). 

Groepen 7 en 8:  

Paulus in de problemen (Handelingen 21 t/m 26); Paulus in Rome (Handelingen 28). 

 

 

 

De eerste twee avonden zijn goed verlopen, zowel qua weer als sfeer. Hopelijk 

kunnen de kinderen vanavond en morgenavond opnieuw op een gezellige manier 

genieten van deze jaarlijkse happening. 
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We zoeken een paar ouders die bereid zijn om af en toe de schoolwas (hand-, thee- en 

vaatdoeken) voor hun rekening te willen nemen. Info en aanmelden bij Betty (iedere ochtend 

aanwezig). 

 

 

   

 

Tot nu toe hadden we op school de mogelijkheid om lege cartridges op school in te 

zamelen en in te leveren bij NICA. 

De inhoud van de nieuwe voorwaarden die NICA onlangs heeft vastgesteld zorgt ervoor 

dat we helaas gedwongen zijn om deze inzameling vanaf heden te beëindigen.  

 

 

 

 

Zoals u weet hebben we na de kerstvakantie de tijdstippen aan het begin van de schooldag 

aangepast. Al snel waren ouders en kinderen hieraan gewend en was bijna iedereen om 8.25 uur in 

de school, zodat de groepen om 8.30 uur met de les konden beginnen. Langzamerhand ontdekken 

we echter dat sommigen de tweede bel (dus die van 8.25 uur) minder serieus nemen. Daarom roep 

ik deze ouders en kinderen op om zich te houden aan deze afspraak. Bedankt voor uw 

medewerking! 

 

 

Inmiddels zijn we bezig met de eerste voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Zo 

moeten er b.v. diverse data worden vastgesteld van bepaalde activiteiten. Eén van die 

activiteiten is het schoolkamp van groep 8. 

Voorheen planden we dit aan het eind van het jaar. Afgelopen jaar zijn we echter voor het 

eerst al aan het begin van het schooljaar op kamp gegaan. Dat is de leiding eigenlijk heel 

goed bevallen. Hun ervaringen hebben we daarom meegenomen in de afwegingen m.b.t. 

het komende schooljaar: 

- Aan het eind van het schooljaar hebben we in groep 8 in ieder geval elk jaar al de volgende activiteiten: 

diverse sporttoernooien (bv voetbal en atletiek), een excursie naar het Anne Frankhuis, Avondvierdaagse, 

slotfeest en musical. Dat zijn voor de kinderen al heel veel activiteiten achter elkaar en vaak komen daar 

nog enkele activiteiten bij. Bovendien zijn ze in die periode ook druk bezig met alle voorbereidingen op 

de musical. 

- We hebben dit jaar ervaren dat het schoolkamp aan het begin van het schooljaar een prima mogelijkheid 

is om kinderen en leerkrachten elkaar beter te leren kennen. Het is eigenlijk een 'superstart' van een heel 

bijzonder schooljaar!  

U begrijpt dat we vanwege deze redenen ook met de a.s. groep 8 in september op kamp zullen gaan. 

 

 

 

Graag uw aandacht voor een aantal extra bijlagen.  

 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een heel prettig weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 


