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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 beginnen we met het laatste thema van dit schooljaar: De 

natuur. Inhoud: Over de grootheid van de natuur die uitnodigt tot beleving en verwondering. Over 

de plaats van de mens in de schepping en zijn verantwoordelijkheid voor de wereld. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Het verhaal over de zeven dagen (Genesis 1, 1-31; 2, 1-3) 

Groepen 5 t/m 8: Het verhaal van het begin (Genesis 1 – 2,3) 

 

 

Vorige week donderdag hebben alle kleuters enorm genoten van hun dag op Camping 

Bonjour. Het succes hebben we echter zeker ook te danken aan de enthousiaste 

medewerking van heel veel ouders! Ook op deze plek willen wij hen daar hartelijk voor 

bedanken! 

 

 

 

 

 

 

 

Over bedankjes gesproken: 

Afgelopen maandag telden we 30 ouders die ons hebben geholpen om de lokalen en 

een aantal algemene ruimtes een flinke schoonmaakbeurt te geven. Fijn dat u er was! Heel erg bedankt! 
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Oudergesprekken 

Begin van de schooltijd 

 Slotfeest 

Bijlage 

 

 

 

 

 

De ouders die zich hiervoor hadden aangemeld hebben (als het goed is) gisteren of 

vandaag de uitnodiging gekregen.  

Tijdens deze gesprekken (op maandagmiddag/avond en dinsdagmiddag/avond) kunt u in 

de hal bij groep 3B en 4 terecht om de gevonden voorwerpen te bekijken. Er ligt 

wellicht iets bij van uw kind. 

 

 

  

 

Vandaag krijgen alle kinderen een kleurrijke uitnodiging voor het slotfeest van volgende week 

vrijdag mee.  

Hopelijk hebben we om 18.30 uur een leuke stoet van versierde fietsen in de richting van de 

Brink. Voorafgaande aan de stoet zoeken we nog een aantal enthousiaste wielrennende ouders.  

Tja, en daarna verwachten we wel een paar leuke, Frans getinte, presentaties op het podium. Bent 

u ook al aan het oefenen? Wij als schoolteam in elk geval wel!  

Het wordt een knalfeest! 

O ja, naast alle reeds bekende activiteiten kunt u tijdens het slotfeest ook nog een heuse Frankrijk/Tour de France 

quiz spelen. We testen uw algemene kennis over Frankrijk en de Tour de France. U kunt alleen spelen, met uw 

partner of met uw kinderen. Het is een quiz waarbij digitale middelen worden 

gebruikt. De antwoorden moet u met uw smartphone of tablet doorgeven. 

Wanneer u wilt meespelen, is het daarom handig als u van tevoren de 

bijbehorende app downloadt. In de app/play store moet u zoeken naar 

“Kahoot!” Bij gebruik van een iPhone of iPad moet je via de website spelen: 

www.kahoot.it. 

Kinderen uit groep 8 hebben hiermee al kennis gemaakt en zijn dolenthousiast! Zien we u ook bij de quiz? Op een 

gegeven moment zal tijdens het slotfeest worden bekendgemaakt hoe laat en waar het spel zal worden gespeeld. 

 

 

 

 

Verreweg de meeste kinderen en ouders zijn inmiddels gewend aan de start van de 

schooldag om 8.25 uur. Toch is er dagelijks sprake van een aantal kinderen die pas na de 

tweede bel het schoolplein op komen. Wilt u er ook als ouders op letten dat uw kind op tijd 

naar school gaat? 

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. Vanaf die tijd gaan de deuren open en krijgt iedereen 5 

minuten de tijd om rustig de school in te lopen. Het is de bedoeling dat iedereen om 8.25 

uur binnen is, zodat we om 8.30 uur met de les kunnen beginnen. We verwachten dus tevens 

dat de ouders van de kleuters om 8.30 uur de school hebben verlaten. 

 

 

 

 In de bijlage vindt u informatie over leuke Baarnse kinderactiviteiten in de  

 zomervakantie! 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel mooi weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 

http://www.kahoot.it/

