
Trefwoord 

Paasviering donderdag 24 maart a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

di 15 maart:   Groepen 1/2-B en 1/2-C drama-voorstelling BinnensteBuiten 

wo 16 maart:   Groep 1/2-A drama-voorstelling BinnensteBuiten 

wo 16 maart:   Groepen 7 Boomfeestdag 

do 17 maart:   Afscheid juf Evarien; school gaat later uit 

vr 18 maart:   Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 

ma 21 maart:   Groep 8 afvalproject 

do 24 maart:   Paasviering op school 

vr 25 t/m ma 28 maart:  Paasweekend 

di 29 maart:   Studiedag, dus alle kinderen zijn vrij 

wo 6 april:   Groepen 1/2 Willie Wurm bij de Groene Inval 

do 7 april:   Groepen 7 Verkeersexamen theorie 

do 7 april:   Groepen 3 t/m 8 Doemiddag 

ma 11 april:   20.00: Ouderraad 

do 14 april:   Groepen 3 t/m 8 Doemiddag 

 

 

 

 

Volgende week starten we, op weg naar Pasen, met een nieuw thema, namelijk 

Achterlaten. Wat Jezus en andere mensen achterlaten: een indruk, boodschap, ideaal. 

Verder gaan met wat anderen achtergelaten hebben. 

Groepen 1 t/m 4:  

Jezus kwam voorbij (Lucas 17, 11-19); In optocht naar Jeruzalem (Matteüs 21, 1-17). 

Groepen 5 en 6: 

Alles achterlaten? (Lucas 18, 18-30); Een eigen koning! (Johannes 12, 12-19). 

Groepen 7 en 8:  

Alles achterlaten? (Lucas 18, 18-30); Een rare koning (Matteüs 21, 1-17). 

 

 

 

 

We hebben dit schooljaar het Kerstfeest in de kerk gevierd en daarom vieren we op 

donderdag 24 maart a.s. het Paasfeest op school. 

We beginnen deze dag met een Paasontbijt in de klas. In de loop van de dag volgt dan 

per bouw een viering in het speellokaal, waar we met elkaar het Paasfeest vieren.  

 

Wilt u uw kind op 

woensdag 23 maart 

een tasje meegeven, met 

daarin een beker, bestek, 

bord en eierdop, 

voorzien van naam? 

Alvast bedankt! 
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Vastenactie 

Bijlage 

Afscheid juf Evarien 

Filmpje podiumpresentaties 

Doemiddagen 

Week van het Geld 

In de 40 dagen op weg naar Pasen doen we mee aan de 

vastenactie. 

Hebben de kinderen uit de groepen 3 en 4 nog thuis verteld 

over het verhaal van mevrouw Franny Blom? Zij nam maandag de kinderen in gedachten 

mee naar Zuid-India en wat de kinderen daar ervaren als zij in de textielfabriek moeten 

werken. Maar ze liet ook zien dat de organisatie SAVE ter plekke goed werk doet om de 

kinderen uit de fabrieken te halen en op een school te krijgen. Ze had de foto’s een week ervoor gemaakt, toen ze 

namens Kerkinactie bij het project op bezoek was. De kinderen in de groepen 3 en 4 snappen nu waarvoor het geld 

in de spaardoosjes bestemd is. A.s. maandag komt mevrouw Blom weer op school om het verhaal ook over te 

brengen op de kinderen in de groepen 5 t/m 8. 

Voor degenen die het spaardoosje kwijt zijn of waarvan het kapot is gegaan, liggen er extra exemplaren op het 

folderrek bij de hoofdingang. 

Wanneer u ook geïnteresseerd bent in het verhaal van Franny Blom, dan bent u van harte welkom in de Paaskerk. Ze 

is namelijk met haar man zondag 13 maart a.s. te gast in de kerkdienst van 10.00 uur en zal daar over hun ervaringen 

vertellen.  

 

 

Ik zet beide activiteiten nog even op een rij: 

Op zaterdag 12 maart a.s. (zie nieuwsbrief-21) verwachten 

we om 12.00 uur heel veel oud-leerlingen op het schoolplein. Roeland de Bruijn (van de Baarnsche 

Courant) komt dan naar ons plein om een foto (of meerdere foto’s) te maken van alle aanwezige 

oud-leerlingen. Via de nieuwsbrief, de Baarnsche Courant, Facebook en mond-tot-mond reclame 

hopen we dit bericht bij zoveel mogelijk oud-leerlingen kenbaar te hebben gemaakt. We hebben 

geen idee hoeveel het er zullen zijn? Worden het er 10 of 500? Of ergens tussenin?  

Op zondag 17 maart  a.s. vieren we het afscheidsfeest met de hele school. Iedere 

groep bereidt o.l.v. het muziek/kunstenaarsgezelschap Fort van de Verbeelding een 

leuke muzikale presentatie voor, welke we om 14.45 uur op het schoolplein aan elkaar 

en aan de ouders willen laten zien. We denken dat dit om 15.15 uur is afgelopen, maar 

het kan natuurlijk ook iets uitlopen. Graag uw begrip hiervoor. We vroegen uw begrip 

ook al m.b.t. de mogelijkheid dat we moeten uitwijken naar de gymzaal, waardoor u als ouders de voorstelling niet 

kunt bijwonen. In dat geval laten we u dit tijdig weten.  
 

 

Op donderdag 7, 14 en 21 april gaan we met de groepen 3 t/m 8 de laatste serie 

doemiddagen van dit schooljaar beleven! 

Wilt u dit ook wel eens als begeleid(st)er meemaken, dan nodig ik u uit om dit door te geven aan collega Anneke 

Sonnenberg (groep 4B; a.sonnenberg@amalia-astro.nl). Het kan zijn dat u zelf een idee hebt om met een groepje 

kinderen te doen of dat u wilt assisteren bij een bepaalde groep. Op die donderdagen gaat het om 13.30 tot 14.30 uur  

 

 

Volgende week staan er weer heel wat bijzondere 

lessen op stapel. Naast de aandacht voor de vastenactie, 

de voorstellingen op de NBS voor de kleuters, de Boomfeestdag voor de groepen 7, het 

muziekproject met de hele school (vanwege het afscheid van juf Evarien) en het 

voetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8, hebben we ook nog eens te maken met de 

landelijke Week van het Geld. Dit jaarlijks terugkerend project krijgt op alle Baarnse basisscholen de nodige aandacht. 

Zo wordt op woensdag over ‘omgaan met geld’ een gastles gegeven in groep 8. 

 

 

Op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie traden alle groepen op in 

de gymzaal. Daar is een leuk filmpje van gemaakt. Het staat op onze 

website: http://www.amalia-astro.nl/groepen/ 

 

 

Binnenkort gaat de nieuwe High 5-periode weer van start in Baarn. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar 

kunnen dan weer gaan kennismaken met allerlei sporten en andere naschoolse activiteiten. Ik 

verwijs u naar de bijlagen. Een andere bijlage betreft een Open Dag in het ziekenhuis. Dit sluit mooi aan bij het 

huidige project in de kleuterbouw. 

 

Met vriendelijke groet en alvast een heel fijn weekend toegewenst,    

Jacques van der Vlies  
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