
Een nieuwe start en de eerste schooldag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ma 24 augustus:   Eerste schooldag schooljaar 2015/2016 

ma 31 augustus:   20.00 uur: Ouderraad 

do 3 september:  Informatieavond groepen 1 t/m 4 

di 8 en wo 9 september: Startgesprekken groepen 5 t/m 8 

wo 9 september:  Studiedag leerkrachten kleuterbouw » kinderen  

groepen 1 en 2 vrij 

do 17 september:  Schoolreis groepen 3 en 4 

ma 21 t/m wo 23 september: Schoolkamp groep 8  
do 24 september:  Studiedag alle leerkrachten » alle kinderen vrij 

vr 25 september:  Schoolreis groepen 5, 6 en 7 

ma 5 en di 6 oktober:               Schoolfotograaf 

vr 9 oktober:   Start kinderboekenweek / Juffen- en meestersdag  
wo 14 oktober:   20.00: Medezeggenschapsraad 

 

 

 

 

We hopen dat u met uw gezin een goede vakantieperiode achter de rug heeft 

en dat uw kind weer toe is aan het nieuwe schooljaar. Op school hebben we 

inmiddels alles in gereedheid gebracht om maandag goed te kunnen starten. 

 

Ondertussen is er tijdens de vakantie een en ander gebeurd in het centrum 

van Baarn. Het kunstproject ‘Floating Umbrellas’ heeft ervoor gezorgd dat 

het centrum is versierd met ongeveer 1400 paraplu’s.  

Dit bracht ons op het idee om dit project door te trekken naar onze school. 

Men was gelukkig nog in de gelegenheid om op beide pleinen paraplu’s op te 

hangen. Op het grote plein aan kabels, op het kleuterplein aan de eikenboom.  

 

Zoals ieder jaar willen we ook nu a.s. maandagochtend om 8.30 uur het 

schooljaar met elkaar op het plein openen. Voorgaande keren waren de 

kleuters (vanwege de grote groep nieuwe vierjarigen) daar niet bij betrokken, 

maar ditmaal willen we dat wel proberen. Dus ook de kinderen van de 

groepen 1/2 worden om 8.20 uur met hun ouders op het grote plein 

verwacht. Alle aanwezige collega’s staan met een plu op het plein, dus de 

kinderen in de hogere groepen zoeken direct hun eigen juf of meester op. 

Misschien hebben we de paraplu’s zelfs echt nodig, want de 

weersvooruitzichten voor maandag zijn niet best. 

We hijsen de schoolvlag (of een paar paraplu’s) en we zingen het schoollied. 

Dit duurt bij elkaar zo’n 10 minuten, waarna de nieuwe 

kleuters als eersten met hun ouders naar binnen gaan.  

Wanneer alle kinderen binnen zijn, zorgt de ouderraad op 

het plein voor een kopje koffie of thee. Dat is voor de 

ouders die daar nog even tijd voor hebben. 

 

Aan de kinderen geven we op de eerste dag ook de nieuwe 

flyer mee met de belangrijkste informatie over het nieuwe 

schooljaar.  

Over enige tijd vindt u ook de nieuwe schoolgids op de website. 
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Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de 

methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een kalenderplaat met daarop een 

tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die 

daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ 

verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen en uit de Bijbel aan de orde. De 

kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is.  

In de eerste aflevering van 17 augustus tot en met 30 oktober 2015 zijn dat de volgende 

thema’s: 

 

 Startweek (week 35)  
Inhoud: Samen een goede start maken in het nieuwe schooljaar. 

Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1). 

 

 De natuur (week 36) 

Inhoud: Schoonheid en grootheid van de natuur; beleving en verwondering. De verantwoordelijkheid van de mens 

voor de schepping. 

Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1 en 2). 

 

 Wijsheid (week 37 t/m 39) 

Inhoud: Wijsheid en dwaasheid; wijs beslissen en dilemma’s; wijs omgaan met conflicten, met internet en met jezelf. 

Vredesweek. 

Bijbel: Salomo (1 Koningen 3 t/m 11). 

 

 Stilte (week 40 en 41) 

Inhoud: Stilte en geluid, rust en drukte, actie en bezinning. 

Bijbel: Achab en Elia (1 Koningen 17, 18, 19). 

 

 Hebzucht (week 42 t/m 44) 

Inhoud: Hebbedingen, hebzucht, jaloezie en macht. Hebzucht beteugelen en tevredenheid. 

Bijbel: Achab en Nabot (1 Koningen 21, 1-29). 

 

 

 

 

In de flyer, die u maandag ontvangt, vindt u o.a. informatie over de diverse 

betalingen. We hopen natuurlijk dat u de genoemde bedragen zo snel 

mogelijk overmaakt. Als u de financiële mogelijkheid hebt, doet u er 

verstandig aan om alles nu direct in orde te maken. Denkt u er dan wel 

aan dat het op drie verschillende rekeningen moet worden gestort. Dat 

kan helaas niet anders. Natuurlijk mag u de bedragen ook gefaseerd 

overmaken. De schoolreisjes en het schoolkamp vinden echter volgende 

maand al plaats, dus die bijdragen ontvangen we wel graag voor die tijd. 

De bijdrage voor het schoolfonds betreft een minimumbedrag. Van 

sommige ouders hoor ik wel eens dat ze de school graag van een extra financiële injectie willen voorzien. In dat geval 

zien we graag dat u het bedrag van 50 euro verhoogt. Van de schoolfondsbijdragen betalen we namelijk alle extra 

activiteiten als sinterklaas, kerst, pasen, sport, excursies, doemiddagen, extra leermiddelen, de schoolshirts, diverse 

andere feesten enz. Als u daartoe besluit, zeggen we alvast hartelijk dank daarvoor! 

 

 

 

 

Ook dit schooljaar zullen de ‘luizenmoeders’ na iedere schoolvakantie in de klas komen om het 

haar van uw kind te controleren. Dus ook volgende week. We gaan er vanuit dat u het thuis 

ook regelmatig zelf controleert. 

Gaby Suik is één van de ‘luizenmoeders’. Zij wil zelfs twee groepen (1/2-A en 3) voor haar 

rekening nemen, maar het zou wel fijn zijn wanneer zij kan rekenen op assistentie daarbij. 

Welke ouder in één van deze groepen is bereid om haar te helpen? U kunt het aan Gaby of mij doorgeven. 



Informatieavond groepen 1 t/m 4 

Startgesprekken groepen 5 t/m 8 

AA 

 

 

 

In de groepen 1 t/m 4 vinden we het heel belangrijk om tijdens een informatieavond u 

het een en ander te vertellen over het jaar waar uw kind dan net aan is begonnen. 

Deze avond vindt plaats op donderdag 3 september a.s. U kunt daarvoor gewoon 

terecht in het lokaal van uw kind. Bij groep 1/2 verwachten we in elk geval de ouders 

van groep 1, want de ouders van groep 2 hebben de meeste informatie vorig jaar ook 

al (van dezelfde leerkrachten) gehoord. 

Wanneer u een kind in zowel 1/2 en 3/4 hebt, is het prettig om niet te hoeven kiezen. Daarom is de planning op die 

avond: 

19.00 – 19.45: groepen 1/2 

20.00 – 20.45: groepen 3/4 

 

De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 zorgen ervoor dat u binnenkort via de e-mail de benodigde informatie krijgt 

toegestuurd.  

 

 

 

 

In nieuwsbrief-39 (2 juli jl.) hebben we u al medegedeeld over de 

startgesprek voor de ouders van de kinderen in de groepen 5 t/m 8. 

Tijdens dit startgesprek van 10 minuten willen we b.v. van u horen welke 

verwachtingen u en uw kind hebben van het nieuwe schooljaar en of we 

nog iets moeten weten over de thuissituatie. Deze gesprekken vinden 

plaats op dinsdag 8 en woensdag 9 september a.s. Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 6, 7 en 

8 bij dit gesprek met hun ouder(s) meekomen. Als basis voor het gesprek geven u graag de volgende vragen aan u 

mee waar u alvast over kunt nadenken (of iets opschrijven): 

1. Wat verwacht u dat uw kind dit schooljaar leuk gaat vinden? 

2. Wat verwacht u dat dit schooljaar moeilijk zal gaan? 

3. Wat moeten we op school aan bijzonderheden weten over de thuissituatie? 

4. Wat wilt u verder nog kwijt aan de leerkracht(en) van uw kind? 

 

Volgende week herhalen we (voor een deel) dit bericht in de nieuwsbrief en geven we u een link waarmee u zich kunt 

aanmelden voor dit gesprek. 

 

 

 

 

Kijkt u wel eens naar het programma ‘De slimste mens’? Dan zag u 

afgelopen week een puzzelvraag waarbij ze de overeenkomst vroegen naar: 

- Penlite batterij 

- Drink 

- Gent (voetbalclub) 

- Alcoholics Anonymous 

Zag u direct het verband? En dacht u niet gelijk aan onze school? De letters 

AA zijn immers prominent in ons logo te vinden. Maar goed, onze school 

heeft nog net geen landelijke bekendheid, want anders zou Amalia-Astro 

ook vast in het rijtje hebben gestaan.  

 

 

Met vriendelijke groet,  
en alvast een heel fijn weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 

 


