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do 24 september:  Studiedag alle leerkrachten » alle kinderen vrij   

vr 25 september:  Schoolreis groepen 5, 6 en 7 naar Duinrell  
ma 5 en di 6 oktober:               Schoolfotograaf 

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

ma 19 t/m vr 23 oktober: Herfstvakantie 

 

 

 

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Stilte. 

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

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

 

 

 

 

 

 

Gistermiddag keerden de achtste groepers met hun begeleiding terug van een zeer geslaagd kamp in Leusden. 

Deze foto’s geven een impressie ervan. 

 

                                                                            
Bij het zwembad                                                                   Lasergamen                                                                    Even luisteren naar de uitleg 

 

 

 

De kinderen van de groepen 5, 6 en 7 zijn 

morgen aan de beurt voor hun schoolreis. De weersvooruitzichten zien er goed uit. 

We wensen hen met de begeleid(st)ers een heel plezierige dag! 

 

 

 

Vandaag mochten we een heel nuttige schooldag beleven. 

Vanochtend stonden we o.a. stil bij de vraag hoe we de beschikbare leertijd nog effectiever 

kunnen gebruiken. We zijn heel goed bezig, maar het kan altijd nog beter.  
Vanmiddag kregen we o.a. informatie van een school die van groep 1 t/m 8 Engels geeft. Het is 

interessant om te weten hoe en wat ze daar doen, de voordelen ervan, waar ze tegenaan zijn gelopen enz. 
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Project Schoolwebshop 

Start Kinderboekenweek en Juffen- en meestersdag op vrijdag 9 oktober 
 

 

 

De landelijke kinderboekenweek begint op woensdag 7 oktober, maar we combineren op onze school de start ervan 

met de jaarlijkse juffen- en meestersdag, op vrijdag 9 oktober. Hierdoor kunnen we thema mooi combineren. 

En wat is het thema ditmaal? 

 

 
Dus dit stukje dient tegelijk als uitnodiging voor de 

OPENING VAN DE KINDERBOEKENWEEK 

Plaats: op het grote schoolplein 

Wanneer: vrijdag 9 oktober, vanaf 8.25 uur 
We verwachten alle kinderen (dus ook de kleuters!) om 10 voor half 9 op het grote plein  

 

Daar zingen we met elkaar het Kinderboekenweeklied ‘Raar maar waar’! 

En staat er natuurlijk iets te gebeuren...., want het thema heeft natuurlijk alles te maken met 

het nieuwe vakgebied op de basisschool: wetenschap, natuur en techniek. 

 

Maar zoals gezegd is het op die dag ook juffen- en meestersdag. De kinderen krijgen daarom iets 

lekkers in de kleine pauze. 

Natuurlijk mogen de kinderen net als andere jaren verkleed komen. Bijv. als Willie Wortel, 

uitvinder of Freek Vonk. 

Zo maken we er met elkaar een leuke dag van. 

 

Er zijn ouders die juist tijdens de kinderboekenweek hun kind een boek cadeau geven. Gelukkig hebben we in Baarn 

vlakbij de school met Boekhandel Den Boer een heel goede boekwinkel. Een stukje verderop kun je voor boeken ook 

terecht bij de Bruna. Van een ouder kreeg ik de volgende tip:  
https://www.bruna.nl/schoolbieb?utm_source=zwijsenouders15sept15_copy&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=Zwij
senOuders 

 

 

Collega Renske Hoving uit groep 8 vraagt uw aandacht voor het volgende:  
Vorige week zijn we in groep 8 gestart met het project "schoolwebshop". Het idee is om met de 

kinderen een webshop op te zetten. Alle kinderen kunnen hiermee hun talenten inzetten. De één 

kan de website ontwerpen, de ander de teksten schrijven, er zijn kinderen die de financiën kunnen 

beheren, producten kunnen maken en bijvoorbeeld klantcontacten kunnen verzorgen. Ook leren zij 

wat het is om een website te beheren, iets waar ze in de toekomst zeker mee te maken zullen 

krijgen. Bovendien moeten ze de theorie die zij leren in de praktijk gaan toepassen. Zo zien ze ook 

het nut in waarom je moet kunnen rekenen en bijvoorbeeld punten en komma's moet schrijven. 

Nu kunnen kinderen een heleboel bedenken en voor elkaar krijgen, maar we hebben ook zeker de 

hulp van ouders nodig. Zeker op het zakelijke/financiële gebied en misschien bent of kent u iemand 

die voor ons een marktonderzoek kan doen. We willen natuurlijk wel iets gaan verkopen waar vraag naar is. Ook 

horen we graag van u wanneer u een idee heeft over hoe we aan een startkapitaal kunnen komen.  

En als we dan winst gaan maken, dan kunnen we dat verder investeren in onze shop en 

wat we dan nog overhouden, schenken we aan een plaatselijk goed doel (wat ook ons 

eigen schoolplein kan zijn), zodat de kinderen kunnen zien wat er is gebeurd met hun 

verdiende geld.  

Dit project wordt ook ondersteund door de stichting onderwijspioniers 

(www.onderwijspioniers.nl). Zij kiezen elk jaar een aantal projecten van leerkrachten uit 

die zij vernieuwend en innovatief vinden. Het zou zo maar kunnen zijn dat wij als eerste 

school, of als een van de weinige, een eigen webshop beheren en dat is dan wel 

bijzonder! 

Mocht u nog vragen hebben, ons willen helpen of nog goede ideeën hebben, dan horen 

we dat graag. U kunt dan contact opnemen met juf Renske (r.hoving@amalia-astro.nl) 

van groep 8. Ook wanneer u zelf geen kinderen heeft in groep 8. We houden u op de hoogte! 

 

Met vriendelijke groet en alvast 

een prettig weekend toegewenst,  

Jacques van der Vlies 

Kids voor Kinderen heeft enkele BSO-plaatsen beschikbaar! Onze BSO is kleinschalig (max. 10 
kinderen) – er zijn moestuintjes, een dierenweide, indoor speelhal en nog veel meer.  

Bel voor meer informatie: 035-5430309. Mailen mag ook naar:jeanine@kidsvoorkinderen.nl.  
Voor meer informatie bezoek onze website: www.kidsvoorkinderen.nl 
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