
Trefwoord 

Oudergesprekken 

Versieravond Sint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
vr 10 november:  Schaatsdag groep 5 
ma 13 november:  Groep 4 project De Kleurkamer (speellokaal)  
di 14 november:  Groepen 7 en 8 dansvoorstelling The Match (Speeldoos) 
di 14 en wo 15 november: Oudergesprekken groepen 1 t/m 4, 7 en 8 
do 16 november:  19.00-21.00 uur: Versieravond Sint 
ma 20 november:  20.00 uur: Ouderraad 
wo 29 november:  Groepen 1 t/m 4 zetten hun schoen 
wo 29 november:  Informatieavond VO voor ouders groep 8 
di 5 december:   Sintfeest (groepen 1 t/4 om 12.00 uur vrij) 
do 7 december:   20.00 uur: Medezeggenschapsraad 
vr 15 december:  Groepen 1/2 naar de kerststal 
di 19 december:  Avond: Kerstviering in de Paaskerk (aanvangstijd volgt) 
vr 22 december:  12.00 uur: Begin kerstvakantie 
 

	
 

 
Volgende week starten we met een nieuw thema: Goed gehoord 
Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen. 
De bijbelverhalen van volgende week: 
Groepen 1 t/m 4:  
God luistert naar Hanna (1 Samuël 1, 1-18); Hanna voelt zich gehoord  
(1 Samuël 1, 20-28).  

Groepen 5 en 6:  
Hanna bidt om een kind (1 Samuël 1); Heel stil (1 Samuël 1, 19-28) 
Groepen 7 en 8:  
De reizende rechter (1 Samuël 7); Ongehoord dom (1 Samuël 8) 
 

 
Als het goed is, hebben de ouders van de groepen 1 t/m 4, 7 
en 8 de uitnodiging ontvangen voor het oudergesprek 

volgende week. We zullen er ook weer voor zorgen dat tijdens deze dagen de gevonden 
voorwerpen in de hal bij de groepen 3 liggen uitgestald. Dus als u iets mist… 
Ook de ouders die geen gesprek hebben worden uitgenodigd om op dinsdag of woensdag na 
schooltijd even te komen kijken. 
 

 
 
 

 
We herinneren u graag aan de versieravond van donderdag 16 november a.s.  
Want ook al arriveert Sinterklaas  pas op 25 november in Baarn, we willen op 
school toch alvast in de sfeer komen van dit gezellige feest. 
We verwachten die avond veel ouders om ons te helpen. We denken dat we van 
19.00 tot 21.00 uur nodig hebben. 
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Sint Maarten 

Geboren! 

Studiemiddag groep 1/2 verzet 

Toezichthouders gezocht 

Alvast over de kerstviering….. 

Nieuwe juf! 

 
 
Ook al komt eerst het Sintfeest er nog 

aan, toch willen we u alvast voorbereiden op onze kerstviering. In nieuwsbrief-5 hebben 
we u al bericht dat de viering niet op woensdag 20 december, maar op dinsdag 19 
december zal worden gehouden.  
Eén keer in de twee jaar vieren we kerst in de kerk. Tot nu toe deden we dat in de 
Pauluskerk. De vorige keer bleek zelfs die kerk echter te klein om aan alle kinderen + 2 
volwassenen per gezin plaats te bieden. We hebben toen al besloten om de viering voortaan in tweeën te splitsen: 
eerst een viering voor de kinderen in de onderbouw en daarna een viering voor de bovenbouw. Voor een viering in 
twee delen is ook de Paaskerk groot genoeg. Daarom hebben we ditmaal voor deze kerk gekozen. 
We geven u alvast de aanvangstijden door: 
Om 18.30 uur begint de viering voor de groepen 1 t/m 4. 
Om 19.30 uur begint de viering voor de groepen 5 t/m 8. 
Er zal naast de betreffende groepen ruimte zijn voor maximaal twee volwassenen per gezin. We geven u nu alvast 
door dat het niet mogelijk is om uw kinderen van onder de 4 jaar en de kinderen uit de andere bouw naar de viering 
mee te nemen. 

 
 
Ik schaam mij een beetje, want ik heb u in de nieuwsbrief nog niet 
geïnformeerd over de gezinsuitbreiding bij één van onze collega’s. 

In zijn klas was er al uitgebreid aandacht aan besteed, maar 
natuurlijk hoort dit blijde nieuws ook op deze plek vermeld te 
worden: 

Op 6 oktober werden collega Eloy Kok (groep 6A), zijn partner Emily en zijn dochter Day 
verblijd met de geboorte van hun zoon en haar broertje Flynn! Ook al is Flynn nu inmiddels 
meer dan een maand oud, toch willen we hen ook op deze plek heel veel geluk en gezondheid 
toewensen met hem! 
  

 
Over groep 6A gesproken: De ouders van groep 6A heb ik vanochtend 

geïnformeerd over Julia Vermeulen. Julia zit in de laatste fase van haar opleiding en komt haar 
praktijkervaring afronden in groep 6A. Zij heeft vanaf nu op dinsdag en woensdag de 
verantwoordelijkehid over deze groep. De andere leerkracht in deze groep, Eloy Kok, blijft 
verantwoordelijk voor de andere dagen en is tevens de mentor van Julia. 
 

 

 In de jaarflyer vindt u de 
data van de drie extra studiemiddagen van de collega’s in de kleuterbouw. De laatste van deze 
drie middagen staat gepland op dinsdag 17 april. Vanwege de invulling hiervan moet deze datum 
echter worden gewijzigd. De nieuwe datum is nu woensdag 11 april! 
Het leek me verstandig om u dit alvast te melden, want op die dag hebben de kleuters dus vrij. 

 
 
 
Zoals u weet horen we als school bij de Stichting 

PCBO Baarn-Soest. Het bestuur van onze stichting is op zoek naar drie nieuwe toezichthouders. 
Mits u voldoet aan de voorwaarden, kunnen ook ouders van één van de scholen zich daarvoor 
aanmelden. In de bijlage vindt u de bijbehorende advertentie. 
 

 
Een andere bijlage betreft het feest van Sint Maarten! 

 
 
Met vriendelijke groet  
en alvast een heel goed weekend toegewenst,  
Jacques van der Vlies	


