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

ma 2 november:  Studiedag, dus alle leerlingen vrij 

ma 2 november:  20.00: Ouderraad 

do 5 november:  Schaatsdag groep 5 

di 10 november:  Groep 8 naar Anne Frankhuis 

di 10 november:  Groep 4A Bosgeheimen 

wo 11 november:   Groep 4B Bosgeheimen 

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

di 17 november:  20.00: Medezeggenschapsraad 

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

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

 

Deze week ronden we het thema Hebzucht af. Dat doen 

we in feite tijdens de school- en kerkdienst a.s. zondag. 

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

tevredenheid. 

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

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Arm en rijk. 
Inhoud: Armoede en arm zijn; kloof tussen arm en rijk; scheve verhoudingen; 

armoede en onrecht. 

Groepen 1 t/m 4: Amos en de arme Elam (Amos 3 en 4) 

Groepen 5 en 6: De brullende schapenboer (Amos 1, 1-2 en 2 ,4-8); Prachtige 

koeien (Amos 3 en 4). 

Groepen 7 en 8: Een boer wordt profeet (Amos 1,1-2 en 2,4-8); Amos komt in het 

noorden aan (Amos 3 en 4). 

 

We zien u a.s. zondag, dus op 1 november, om 

10.00 uur met uw kind(eren) graag in de Paaskerk 

voor een speciale school- en kerkdienst met de Amalia-Astroschool. 

We hebben het tijdens de Trefwoordlessen al bijna 2 weken over het thema ‘hebzucht’ 

dat ook tijdens de dienst centraal zal staan. De meeste liederen die we zondag zingen 

hebben we geoefend. Er zijn kinderen die een speciale taak hebben in de dienst, maar 

natuurlijk zijn alle kinderen zonder taak ook van harte welkom. 

Ds. Marleen Kool heeft zich inmiddels op school aan alle kinderen voorgesteld. 

We gaan er zondag een mooie viering van maken en hopen op een grote opkomst. 

 

Nog even iets anders over de dienst van a.s. zondag: 

Er wordt op die dag in de kerk ook een inzamelingsactie 

gehouden voor de Voedselbank. Er zijn kinderen die op die 

ochtend voor aanvang van de dienst de meegebrachte, 

(houdbare) voedingsmiddelen in ontvangst gaan nemen. U kunt dan denken aan koffie/thee, suiker, zonnebloemolie, 

rijst/pasta, aardappelpuree, vis-/vleesconserven, soep in blik, maaltijdmix/-saus, jam/pindakaas e.d. en groente-

/fruitconserven. Ook bepaalde reinigingsmiddelen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik zijn welkom, zoals 

shampoo, tandpasta, zeep en wasmiddel. 
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Herinnering voor ouders groepen 1/2: 

Morgen (vrijdag) gaan we met de kinderen onder 

schooltijd een herfstwandeling maken.  

Misschien handig om laarzen aan te doen en een 

tasje mee te geven voor gevonden herfstspullen. 

 



Fietscontrole 

Bijlagen 

Geboren 

Schoolfoto’s 

Studiedag 

Vrijdags om 12.00 uur 

 

 

Als het goed is, heeft u aan het begin van de week 

het codebriefje ontvangen, zodat u nu de mogelijkheid heeft om de 

schoolfoto’s te bestellen. U hebt op het briefje gelezen dat u een gratis groepsfoto krijgt wanneer u uiterlijk morgen 

bestelt. 

 

 

 

 

 

Afgelopen dinsdag werden de fietsen van 

de kinderen in de groepen 5 t/m 8 

gecontroleerd. De achtste groepers 

hadden een goede instructie gekregen van 

Bart (van Kooy Tweewielers uit de 

Laanstraat) en gingen serieus aan de slag 

om de fietsen te checken.  

Hier en daar werd nog een kapotte voor- 

of achterlamp geconstateerd, maar de 

meeste fietsen waren oké en kregen de 

sticker 'Goedgekeurd'. 

 
 

 

Op maandag 2 november a.s. zijn alle kinderen vrij, want dan 

hebben we als schoolteam onze tweede studiedag van het jaar. Het belooft weer een 

interessante en leerzame dag te worden. In de nieuwsbrief van volgende week zal ik er 

iets over schrijven. 

 

 

 

Dit tijdstip blijft een moment om in de 

gaten te houden. De groepen 3 en 4 komen dan naar buiten en gaan naar huis. 

De groepen 5 en 6 komen ook naar buiten en gaan spelen op het plein. Hierbij 

houden pleinwachten toezicht. Voor hun overzicht is het prettig wanneer de 

kinderen van groep 3 en 4 (en hun ouders) zo snel mogelijk het plein verlaten.  

Eerder werd het tijdstip van 12.15 uur genoemd, maar dit kan volgens ons veel 

sneller. De leerkrachten van de groepen 3 en 4 hebben beloofd dat de kinderen 

om 12.00 uur naar buiten komen. We zullen ervoor zorgen dat de fietsenkelder 

open is, zodat ook die kinderen om 12.05 uur het schoolplein kunnen verlaten. 

We hopen dat de ouders van groep 3 en 4 hieraan willen meewerken.  

Alvast bedankt! 

 

 

Sven (groep 6), Jens (groep 3) en Naud hebben sinds afgelopen dinsdag een 

broertje: Vinz. We feliciteren hen en hun ouders met deze geboorte en 

wensen hen heel veel geluk en gezondheid met hem!  

 

 

Vorige maand kregen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 op school een try-out-voorstelling 

aangeboden waar ze heel enthousiast op reageerden. Deze voorstelling kunt u nu a.s. zondag met 

uw gezin in Amersfoort gaan bekijken. U moet dan wel gelijk doorgaan na de school- en kerkdienst. In een bijlage de 

informatie. 

Een andere bijlage betreft een activiteit van de Raad van Kerken in Baarn. Iedere maand organiseren zij Café Pensee in 

de Speeldoos. Ditmaal is het over een onderwerp dat heel boeiend kan zijn voor ouders en leerkrachten, want het 

gaat over opvoeding. In de bijlage meer informatie. 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel mooi weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies 


