
Trefwoord 

Mooie Paasviering 

Opbrengst Vastenactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

di 19 t/m do 21 april:  Eindtoets groep 8 

do 21 april:   Groepen 3 t/m 8 Doemiddag 

vr 22 april:    Koningsspelen 

ma 25 april t/m vr 6 mei: Meivakantie 

 

 

 

Volgende week staan we voor het laatst stil bij het thema: 

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

gaan met wat anderen achtergelaten hebben. 

Groepen 1 t/m 4: De Emmaüsgangers (Lucas 24). 

Groepen 5 en 6: Terug naar huis (Lucas 24, 13-35). 

Groepen 7 en 8: Herken je hem? (Lucas 24, 13-35). 

 

 

 

Afgelopen weken is er thuis goed gespaard voor de vastenactie. Deze week 

kwamen de spaardoosjes retour, dus we weten inmiddels de totale opbrengst: 

€ 1115,75! Dat is natuurlijk een heel mooi bedrag! Hartelijk dank namens 

Kerkinactie en de organisatie SAVE die zoveel goed werk verricht in Zuid-India! 

 

 

 

Vandaag mochten we op vrolijke wijze het feest van het nieuwe leven vieren. Een 

feest waarbij we ons weer  realiseren dat we mogen leven vanuit een 

positieve boodschap en idealen (zie boven bij ‘Trefwoord’). Een besef 

van hoop, liefde en 

vertrouwen. En dat laatste 

hebben we hard nodig, zeker 

na ‘Brussel’. 

Na een gezellig ontbijt 

kwamen na elkaar de 

midden- onder-  en 

bovenbouw bijeen in het 

speellokaal om hun eigen 

paasviering te beleven. En 

daarna stond natuurlijk ook 

nog o.a. een bekende paastraditie op het programma: paaseieren zoeken.  
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Drie bijlagen 

Studiedag dinsdag 29 maart a.s. 

Interessante ouderavond! 

Een ouderavond over dyslexie! 

 

 

 

Zoals u weet hebben de kinderen een extra lang, vrij 

paasweekend. A.s. dinsdag hebben we namelijk als team een 

studiedag. 

We gaan het die dag in het ochtendprogramma hebben over 

effectieve leertijd, d.w.z. hoe maken we tijd vrij in ons rooster 

voor andere vakken die we ook belangrijk vinden, zoals techniek, 

sociaal-emotionele vorming, Engels en de culturele vakken. We 

worden daarbij begeleid door een medewerker van het CED. 

’s Middags richten we ons vizier op de culturele vakken. In 

eerdere nieuwsbrieven schreven we al over ons traject ‘Scholen in Talenten’ van Kunst Centraal waarbij alle 

leerkrachten één van de kunstdisciplines (muziek, beeldende vorming, dans, drama enz.) hadden uitgekozen waarin ze 

de afgelopen jaren zijn bijgeschoold. Een en ander moet nu uitmonden in concrete leerlijnen voor deze culturele 

vakken. Hierdoor moeten deze lessen komende jaren meer structureel aan bod gaan komen. Op deze middag zijn de 

meeste vakdocenten en ook de trajectleidster van Kunst Centraal aanwezig. 

U begrijpt dat we veel verwachten van deze dag. En uiteindelijk komt dat allemaal ten goede aan het onderwijs dat uw 

kind(eren) bij ons op school krijgt aangeboden. 

 

 

 

 

Als het goed is hebben alle oudste kinderen gisteren een flyer 

meegekregen over een interessante ouderavond op woensdag 

20 april a.s. Eenmaal per jaar organiseert ons 

Samenwerkingsverband De Eem een dergelijke avond. Dit jaar 

lijkt mij dat opnieuw een echte aanrader. Dus zorg dat u er snel bij bent om aan te melden! Heeft u de flyer gemist, 

dan kunt u terecht op www.swvdeeem.nl/ouderavond. 

 

 

 

 

 

Naast de bovengenoemde ouderavond wordt er op dinsdag 12 april a.s. een 

speciale ouderavond over dyslexie georganiseerd. Deze avond is bedoeld voor 

alle ouders van kinderen op de Baarnse basisscholen en wordt georganiseerd 

door Passend Onderwijs Baarn.  Het wordt gehouden op de Nieuwe Baarnse 

School aan de Vondellaan.  

In de bijlage vindt u een flyer met de uitnodiging en meer informatie. Daarin 

leest u ook dat u zich moet aanmelden via de eigen school, dus via een mail 

naar info@amalia-astro.nl. Wilt u dit doen uiterlijk dinsdag 5 april a.s. 

 

 

 

 

Naast de bijlage over de bovengenoemde ouderavond over dyslexie vindt u een bijlage over een paasactiviteit op de 

kinderboerderij en over sportkampen in de zomer.  

 

 

Met vriendelijke groet en  

alvast een heel fijn paasweekend toegewenst,    

Jacques van der Vlies  

 

 
Let op: 

Tot zaterdag is op TV Baarn een reportage te 

zien van het afscheidsfeest juf Evarien van 

vorige week donderdag! 

 

http://www.swvdeeem.nl/ouderavond
mailto:info@amalia-astro.nl

