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vr 19 juni:  Actie ‘Baarn schoon heel gewoon’  

ma 22 juni:  Tweede rapport 

ma 22 juni:  Schoonmaakavond 

di 23 juni:  20.00: Medezeggenschapsraad 

ma 29 en di 30 juni: Oudergesprekken 

do 2 juli:  Groepen 3 naar Paleis Soestdijk 

vr 3 juli:  18.30-21.00: 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 gaan we verder met het thema: Verlangen. Inhoud: 

Verlangen naar veiligheid, vrede, eerlijkheid en schoonheid. Over droom en werkelijkheid, 

negativisme en hoop. De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Het Grote Droom-Verlangboek van Johannes, deel 3 en 4 (Openbaring 13, 

14, 21  en 22). 

Groepen 5 en 6: De droom van het beest en het lam (Openbaring 13 en 14); De droom van 

de nieuwe stad (Openbaring 21 en 22). 

Groepen 7 en 8: De draak, het beest en het lam (Openbaring 13 en 14); De liefde is er de 

baas (Openbaring 21 en 22). 

 

 

Ook komend jaar kunnen we gelukkig met 11 

groepen doorgaan. Hierdoor kunnen we alle groepen gewoon doorschuiven. Al in een eerdere 

nieuwsbrief hebben we uitgelegd dat we om de drie jaar met twee parallelgroepen werken. 

Daarom hebben we dit jaar twee groepen 3 en twee groepen 6. Komend schooljaar zijn dit de groepen 4 en 7. In 

2015/2016 hebben we dus één groep 3. De huidige leerlingen in 2A, 2B en 2C komen samen in één groep 3 van 31 

leerlingen. 

Wat betreft de samenstelling van het personeel zijn er nauwelijks mutaties te melden. Collega Evarien Schönthaler 

heeft ervoor gekozen om komend schooljaar alleen de twee plusklassen van onze stichting en de plusgroep van onze 

school onder haar hoede te nemen. Dit betekent dat zij alleen nog op donderdagochtend aan onze school verbonden 

zal zijn. Haar reguliere lesgevende taak (op de vrije donderdag van collega Anne Veenstra) zal worden overgenomen 

door Liza Kinderdijk. Liza is komend schooljaar onze Leraar-in-opleiding. Behalve de donderdag is zij ook op een 

andere dag naast Anne in deze groep aanwezig. Op woensdag zal Eloy Kok gebruik maken van ouderschapsverlof. Op 

die dag wordt Eloy voorlopig vervangen door juf Anne Pronk. Anne is inmiddels bij de meeste groepen bekend. 

Vorig schooljaar was zij LIO aan onze school en dit jaar valt zij regelmatig in. 

De indeling voor 2014/2015 ziet er als volgt uit: 

Groep 1/2-A: Miranda Kruithof en Anneloes Dijkman 

Groep 1/2-B: Janet Havinga en Simone Scholten 

Groep 1/2-C: Anja Termaat en Mirjam Windsma 

Groep 3: Frances van de Graaf en Hennie Blijleven 

Groep 4A: Miriam van Leeuwen en Wina Veldkamp 

Groep 4B: Joke Pietersma en Anneke Sonnenberg 

Groep 5: Anne Veenstra (en Liza Kinderdijk)  
Groep 6: Eloy Kok (en Anne Pronk) 

Groep 7A: Carla de Graaf 

Groep 7B: Ellis Bos en Renske Hoving 

Groep 8: Jacobine Wijnhoven en Renske Hoving 
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Oudergesprekken 

Slotfeest vrijdag 3 juli 

Schoonmaakavond maandag 22 juni 

a.s. 

Verdere toelichting: 

 Op woensdag 8 juli a.s. schuiven we alvast 45 minuten (van 11.00 tot 11.45 uur) door naar de situatie 

van na de zomervakantie, zodat de kinderen alvast weten in welk lokaal en bij welke leerkracht(en) ze komen 

en of ze misschien nieuwe kinderen in de klas krijgen. 

 Voor de teamleden waarvan u hierboven nog niet de naam bent tegengekomen geldt dat hierbij geen 

veranderingen optreden. Iris de Koning (IB-er), Betty Hemmes (onderwijsondersteuning), Margriet van Wijk 

(OICT-coördinator) en Adrie Rossen (gymleerkracht op vrijdagochtend) blijven op hun post. En dat laatste 

geldt ook voor de directeur.  

 De overige informatie m.b.t. het nieuwe schooljaar ontvangt u in een later stadium. 

 

 

 

Vanaf maandag 22 juni a.s. (omstreeks 12.00 

uur) kunt u in uw ouderportaal het tweede rapport van dit schooljaar bekijken. De 

kinderen van wie we het rapportmapje hebben terugontvangen krijgen ook nog een 

geprint exemplaar mee naar huis. Zoals u weet printen we vanaf komend schooljaar 

het rapport alleen nog voor u uit indien u daar expliciet om vraagt.  

Op maandag 29 en dinsdag 30 juni a.s. vinden voor de groepen 1 t/m 7 de 10 

minutengesprekken plaats. Evenals voorgaande keren is het de bedoeling dat u de 

aanmelding digitaal doet via de volgende link: 

 

Aanmelding oudergesprekken  

 

Wij vragen u om dit te doen uiterlijk maandag 22 juni a.s.!  

In de vorige nieuwsbrief gaf ik reeds aan dat we ditmaal de gesprekken meer willen spreiden en daarom in de 

middaguren al willen beginnen. 

 

 

 

 

 

Zoals gebruikelijk nodigen we de ouders aan het eind van het schooljaar uit om te komen 

helpen op de schoonmaakavond. Als het goed is, bent u reeds hiertoe aangemoedigd door 

de klassenouder. Hopelijk geven veel ouders gehoor aan deze oproep, want vele 

handen… 

U bent welkom van 19.00 tot 21.00 uur. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

Vorige week hebben we u al kenbaar gemaakt wat het thema zal zijn en 

aan welke activiteiten je dan kunt denken. Inmiddels krijgen de plannen 

steeds meer vorm. Zo willen we eigenlijk niet om 19.00 uur maar om 18.30 uur beginnen. We 

starten dan met de versierde fietsenoptocht. De kinderen van 

groep 1 t/m 4 gaan voorop. Daarbij verwachten we dat de ouders 

meelopen. De kinderen van groepen 5 t/m 8 gaan zonder ouders. Hun 

ouders verwachten langs de route (Leestraat, Brink, Laanstraat). We 

willen die avond laten zien, dat de Tour de France niet op zaterdag 4 

juli in Utrecht start, maar op vrijdagavond 3 juli in Baarn!  

Nog even een paar dingen om mee rekening te houden: 

- We gaan er vanuit dat u en uw kinderen voor het slotfeest thuis al gegeten hebben. 

Natuurlijk hebben we wel wat kleine hapjes op het plein. 

- Voor sommige activiteiten op het slotfeest wordt een kleine bijdrage gevraagd. Zo komt 

u die avond op ons ‘Place du Tertre’ een karikatuurschilder tegen. Wanneer u daar 

gebruik van wilt maken, moet u er wel op rekenen dat dit 5 euro per tekening kost.  

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel goed weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 

http://www.survio.com/survey/d/H2M5W3S6X5A3M2I8B

