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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  
do 29 oktober:   Kleuters ’s middags vrij (studiemiddag leerkrachten) 

do 29 oktober:   Eerste doemiddag groepen 3 t/m 8  

zo 1 november:   10.00: School- en kerkdienst in de Paaskerk 

ma 2 november:  Studiedag, dus alle leerlingen vrij 

do 5 november:  Schaatsdag groep 5 

do 12 november:  Tweede doemiddag groepen 3 t/m 8 

di 17 en wo 18 november: Oudergesprekken groepen 1 t/m 4 

do 19 november:  Derde doemiddag groepen 3 t/m 8   

 

 

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema: Stilte. 

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

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

 

 

Ook de schoolreis van de groepen 5, 6 en 7 naar 

Duinrell was een groot succes. Kinderen en 

begeleiders waren heel enthousiast over de hoeveelheid en variatie 

van de diverse attracties. Jammer genoeg kwamen ze op de terugweg 

wel in een file terecht. Tja, dat is het risico wanneer je een 

bestemming in de Randstad kiest. 

Op Facebook vindt u heel veel leuke foto’s van deze geslaagde dag. 

Op deze plek bedank ik graag alle ouders die hebben meegeholpen om alle uitjes prima te laten 

verlopen. Niet alleen bij de twee schoolreisjes, maar ook met de hulp (meefietsen, 

bagagevervoer e.d.) bij het schoolkamp waren we natuurlijk weer reuzeblij. 

 

 

Volgende week maandag en dinsdag komt de schoolfotograaf op bezoek. Ze zal 

ook ditmaal zowel groeps- als portretfoto’s maken en ook de broertjes en zusjes 

gaan weer gezamenlijk op de foto. Natuurlijk bent u ook ditmaal niet verplicht om de foto’s af te nemen. 

We hebben een globaal rooster voor deze twee dagen, maar het kan 

nodig zijn om hier van af te wijken. Het kan dus zijn dat uw kind op beide 

dagen op de foto gaat. Als bijlage vindt u een apart informatieblad van de 

fotograaf. 

 

Ook dit jaar hebben we weer te maken met diverse studenten die dit schooljaar hun stagetijd 

op onze school doorbrengen. Ik geef u hierbij een overzicht: 

Onderwijsassistent: Isabelle Dokter (groep 1/2-C) en Celine van Dijken (groep 3) 

Leerkracht: Valerie Witteveen (groep 1/2-A), Claire Visee (groep 1/2-B), Jasper v.d. Burgh (groep 4A) en Liza 

Kinderdijk (LIO in groep 5). 

Buitenlandse studenten (tot december) in groep 7B: Patricia Mateos (uit Spanje) en Pavel Lebedev (uit Estland) 
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Start Kinderboekenweek en  

Juffen- en meestersdag op vrijdag 9 oktober 

Kennismakingssporten 

Bijlagen 

 

 

Vorige week hebben we u al geïnformeerd over dit leuke 

evenement. We zijn op school al druk bezig met de 

voorbereidingen. Zo was er een moeder in de voorbereidingsgroep 

die al een heel leuke verbinding zag tussen ons eigen logo en dat 

van deze kinderboekenweek. Het thema is immers ‘Raar maar 

waar’, dus je komt daarin driemaal de naam van onze school 

tegen… En daarom is het extra toepasselijk dat we een en ander 

combineren met onze eigen juffen- en meestersdag! 

Voor de ouders die volgende week vrijdag bij deze opening op het 

grote plein aanwezig zullen zijn melden we alvast dat de groepen 1/2 en 3 helemaal vooraan op de banken gaan zitten. 

Daarachter staan de groepen 4 t/m 8 en helemaal achteraan u als ouders. 

 

Zoals u weet begint officieel de kinderboekenweek al op woensdag 7 oktober. Daarom geeft de 

kinderboekenweekcommissie alvast deze tips: 

Woensdag  7 oktober van 15.30 -16.30 demonstreert Arno Verweij bij Boekhandel Den Boer een aantal leuke proefjes 
uit zijn Proefjesboek! Voor kinderen vanaf 7 jaar.  

Simon van der Geest schrijft het kinderboekenweekgeschenk. Hij is de auteur van onder andere Dissus en Spinder, 
boeken die allebei met een Gouden Griffel bekroond werden. Dit geschenk met de titel  ‘Per ongelukt!’ ontvangt u 
gratis bij aankoop van ten minste € 10,- aan kinderboeken. 
Voor jonge kinderen is er een speciale, goedkope (€5,-) prentenboekuitgave. Mies van Hout, bekend van onder 
andere Vrolijk en van Bang mannetje is de auteur van het boek Speeltuin. 
Het Gouden Penseel 2015, de prijs voor het best geïllustreerde boek, is uitgereikt aan Alice Hoogstad 
voor Monsterboek. 
Het Gulden Palet, de bekroning voor het beste werk van een buitenlandse illustrator, ging naar Marc Boutavant 
voor Is er dan niemand boos?,  geschreven door Toon Tellegen. 
Op 6 oktober aanstaande wordt tijdens het Kinderboekenbal de Gouden Griffel uitgereikt. 

  

 
Zoals ieder jaar organiseert 

de gemeente Baarn voor de 8 basisscholen dat de groepen 3 t/m 8 

tijdens de reguliere gymlessen te maken krijgen met een 

kennismakingssport. 

Dit jaar zijn dat de volgende sporten: 

Groep 3: Judo 

Groep 4: Atletiek 

Groep 5: Taekwondo (en schaatsdag op 5 november) 

Groep 6: Basketbal en Golf 

Groep 7: Badminton en Worstelen 

Groep 8: Rugby 

 

Binnenkort gaan de eerste kennismakingslessen al beginnen! 

 

 

 

 

Graag uw aandacht voor de bijlagen over Dierendag en HighFive. 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een mooi weekend toegewenst,  

Jacques van der Vlies 

Een oproepje van een ouder: 

Beste ouders/grootouders, 

 

Vanaf 6 oktober gaat weer peutergym (voor kinderen tussen 

2 en 4 jaar) in de Spoorslag (zaal naast Amalia-Astroschool) 

van start. Elke dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur.  

Jullie zijn van harte welkom! 

 

We zijn nog op zoek naar een leidster voor peutergym.  

Als je iemand kent, wil jij het laten weten aan Maria 

Spijker (moeder van Wendy-groep 5 en Lucas-groep 1/2C). 

Tel.nr. 06 45 302 447. 

 


