
Trefwoord 

Afscheid Evarien Schönthaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ma 1 februari:   Groep 5 en 6: muziekproject Crescendo 

do 4 februari:   Doemiddag 

ma 8 februari:   Rapport 

di 9 februari:   Kleuters ’s middags vrij  

do 11 februari:   Doemiddag 

di 16 en wo 17 februari:  Oudergesprekken 

do 18 februari:   Groepen 5 en 6 naar de Speeldoos 

ma 22 t/m vr 26 februari: Voorjaarsvakantie 

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema: Vertrouwen. Inhoud: 

Angst en vertrouwen; angst overwinnen; houvast zoeken en bieden. 

Groepen 1 t/m 4:  

Een griezelige man (Marcus 5, 1-20); Meisje, sta op! (Marcus 5, 21-43). 

Groepen 5 en 6:  

Storm op het meer (Lucas 8, 22-25); Kwade geesten aan een onbekende overkant (Lucas 8, 

26-39). 

Groepen 7 en 8:  

Waar komen we terecht? (Lucas 8, 22-24); Een man zonder naam (Lucas 8, 26-39). 

 

 

 

In nieuwsbrief-15 hebben we u al 

voorbereid: Op 1 maart a.s. komt er een eind aan de onderwijscarrière van juf Evarien. 

Inmiddels weten we hoe en wanneer we afscheid gaan nemen van haar. 

Natuurlijk hebben we eerst aan Evarien zelf gevraagd hoe ze dit het liefste zou zien. Ze 

vertelde dat ze het liefst een afscheidsdag met alle kinderen zou willen. Dat gaat echter 

niet meer lukken voor 1 maart, dus deze dag gaat plaatsvinden op donderdag 17 maart 

a.s. We willen nog niet veel verklappen, maar wel dat de dag gaat eindigen met een 

spetterende, muzikale presentatie door de leerlingen. U bent als ouders van harte welkom 

om deze presentatie bij te wonen. Dit begint om 14.45 uur en duurt hooguit een halfuur. 

U moet er dus in elk geval rekening mee houden dat de school die dag om 15.15 uur 

uitgaat. Wanneer dit bij uw kind of gezin tot organisatorische problemen leidt, dan kunt u 

dit bij de betreffende leerkracht aangeven. 

 

De laatste jaren heeft Evarien zich vooral gericht op de hoogbegaafde kinderen. Ze leidde de plusklassen van onze 

stichting in Baarn en Soest en de plusgroep op onze eigen school. Daarvoor heeft zij echter jarenlang (eerst fulltime, 

later parttime) een eigen klas gehad. Dit betekent dus dat er heel veel kinderen les van haar hebben gehad. Het leek 

ons leuk om deze oud-leerlingen op de een of andere manier te betrekken bij dit afscheid. Hierdoor kwam de 

afscheidscommissie op het idee om via allerlei media (Baarnsche Courant, Facebook, mond-tot-mond reclame enz.) 

aan zoveel mogelijk oud-leerlingen van Evarien kenbaar te maken dat zij op zaterdag 12 maart om 12.00 uur op 

ons schoolplein worden verwacht voor een fotomoment. Het is de bedoeling dat er een groepsfoto (of meerdere 

foto’s) wordt gemaakt door een professionele fotograaf. Daar willen we Evarien mee verrassen. We kunnen ons 

voorstellen dat mensen die ver weg wonen niet voor deze foto naar Baarn komen. Degenen die in de buurt wonen 

willen we van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. 
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Dakreparatie gymzaal 

Doemiddag 

  

 

 

 

In nieuwsbrief-13 hebben we het al aangekondigd: De gemeente besloot onlangs 

om de gymzaal op ons schoolplein te gaan voorzien van een nieuwe 

dakbedekking. De aannemer liet onlangs weten dat deze klus waarschijnlijk 

volgende week zal worden uitgevoerd. De gymlessen gaan gewoon door, maar 

onwillekeurig zullen we wellicht met wat overlast te maken krijgen. We hopen 

dat dit laatste beperkt blijft. 

 

 
 
 

 

Vanmiddag is de tweede serie doemiddagen van start gegaan. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zijn ingedeeld bij 

één van de volgende 15 activiteiten : 

- Sport en spel met meester Eloy 

- Streetbeats (drummen) op afvaltonnen met Ruud van de Steen 

- Beautysalon met juf Liza 

- Koken en bakken 

- Maak je eigen AA-journaal met juf Ellis 

- Maak je eigen dieren-personen-mix boekje 

- Schminken 

- Stopmotion film 

- Kapla en technisch lego 

- Potjes en flesjes versieren met touw, schelpen e.d. 

- Punniken en vriendschapsbandjes maken 

- Kijkdozen maken 

- Maak je eigen Klassekado 

- Maak je eigen robot 

- Op bezoek bij de slager 

Hopelijk heeft ieder kind weer genoten van zijn/haar gekozen activiteit. Op 4 en 11 februari gaan ze ermee verder. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet en  

alvast een heel goed weekend toegewenst,    

Jacques van der Vlies  

 

Vorige week besteedden we in de nieuwsbrief al 

aandacht aan de ‘Tour de ALS’, namens Team 

Pascal.  

Inmiddels zijn de fotoshoots al volgeboekt. Met 

hun andere actie kan men nog wel inschrijven. Dat 

betreft het Baarns Kampioenschap FIFA16 op de 

Playstation. 

Meer informatie vind je op hun mooie, speciale 

website:  teampascal.nl 

envatting van een interessant punt op. Het 

tekstvak kan overal in het document worden 

neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen 

voor tekenen als u de opmaak van het tekstvak 

voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

http://teampascal.nl/

