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Koningsspelen vrijdag 22 april 

Inspectiebezoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

do 21 april:   Groepen 3 t/m 8 Doemiddag 

vr 22 april:    Sponsorloop / Koningsspelen 

ma 25 april t/m vr 6 mei: Meivakantie 

ma 16 mei:   Tweede Pinksterdag 

di 17 t/m vr 20 mei:  Verkeersweek 

do 19 mei:    Groepen 7: Verkeersexamen op de fiets 

do 19 mei:   Groepen 4 en 5: Schoolzwemfestijn in de Trits 

di 24 mei:   Groep 4A: Boerderijbezoek (ochtend) 

di 24 mei:   Groepen 3 en 4: “De fantastische meneer Vos” in de Speeldoos (middag) 

wo 25 mei:   Groep 4B: Boerderijbezoek 

do 26 mei:   Groep 8: Cantonspark 

ma 30 mei:   Kleuters ’s middags vrij 

wo 1 juni:   Kleuterdag 

do 2 juni:   Groepen 7 en 8: Atletiekdag 

 

 

 

 

Volgende week sluiten we het thema ‘Zelfstandig’ af. 

Inhoud: Zonder leider verdergaan; zelfstandig en zelfbewust in nieuwe situaties handelen vanuit 

een inspiratie. 

Groepen 1 t/m 4:  

Op eigen benen (Handelingen 3, 1-10). 

Groepen 5 t/m 8:  

Problemen oplossen (Handelingen 5, 1-11 en 6, 1-7). 

 

 

 

 

 

Afgelopen maandag en dinsdag hadden we de onderwijsinspecteur op bezoek. Hij 

heeft in diverse klassen een les bezocht, heel veel gesprekken gevoerd (ook met 

leerlingen en ouders!) en heel veel documenten bestudeerd. Op grond van zijn 

bevindingen heeft hij opnieuw geconcludeerd dat onze school aan alle kwaliteitseisen 

voldoet. Dit betekent dat we een zogenaamd basisarrangement krijgen en dat hij pas 

over 4 jaar opnieuw voor een regulier bezoek naar onze school zal komen.  

 

 

 

 

Zoals u weet gaan we volgende week vrijdag weer genieten van de Koningsspelen. Vorige 

week hebben we al geschreven over het programma. Inmiddels zijn de voorbereidingen al 

gestart. Door collega’s en klassenouders worden voor diverse onderdelen hulpouders 

gevraagd. Hopelijk kunnen we rekenen op uw medewerking! We hebben hierbij wel het 

verzoek om uw kind op woensdag 20 of donderdag 21 april een tasje met bord en 

bestek mee te geven. Een beker is niet nodig, want die krijgen we bij het ontbijtpakket. 
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Onderzoek  geurbeleving 

Sponsorloop vrijdag 22 april 

Doemiddagen 

In actie voor Daniël en David 

 

 

 

Eén van de onderdelen van de Koningsspelen is natuurlijk de sponsorloop voor het nieuwe 

speelhuis. Hopelijk gaat het goed met het werven van de sponsors. 

Denkt u eraan dat de kinderen op donderdag 21 april het sponsorformulier bij hun 

meester of juf inleveren. 

Ook bij dit onderdeel hebben we ouderhulp nodig, maar natuurlijk ook heel veel supporters 

om de kinderen van aan te moedigen. We hebben het tijdstip iets aangepast. De groepen 5 t/m 8 moeten uiterlijk om 

10.15 uur naar de Trits, dus we beginnen om 9.15 uur met de dans van ‘Hupsakee’ op het plein en om 9.30 uur met 

de sponsorloop. Weet u het nog? De groepen 1, 2 en 3 lopen een rondje rond de school, dus helemaal over de stoep 

en door de Spoorstraat. De groepen 4 t/m 8 gaan via de Parkstraat en de Laanstraat en komen daarna ook via de 

Spoorstraat het schoolplein op. Dus wanneer u (en/of familie, vrienden) zich langs de route opstellen, dan geven we 

een geweldige ondersteuning aan onze lopers! De sponsorloop is nu dus definitief van 9.30 tot 10.00 uur. 

 

 

 

 

In de periode tussen de mei- en zomervakantie doen we als school mee aan een onderzoek waarbij er sprake is van 

een ‘geurbeleving’ in een aantal lokalen. 

Een Baarns bedrijf, Natural Mood Makers, heeft inmiddels positieve ervaringen met het plaatsen van apparaten waarbij 

minimale hoeveelheden etherische geurolie worden verspreid in een bepaalde 

ruimte. Het verspreiden van etherische olie in de lucht heeft een antibacterieel 

effect en bovendien is gebleken dat het helpt om mensen in de bewuste ruimte zich 

prettiger te laten voelen.  

Deze resultaten komen voort uit ervaringen in winkels, kantoren en bedrijven. 

Ook in het voortgezet onderwijs is het al met veel succes uitgeprobeerd. In het 

basisonderwijs heeft men deze ervaring nog niet, dus wij hebben op school een 

aantal collega’s enthousiast gekregen om het effect ook in een aantal groepslokalen 

te meten. Dit gaat plaatsvinden in de drie kleutergroepen, in groep 3 en in groep 7A. In het lokaal van 7A vindt 

tevens, in het kader van hetzelfde onderzoek, nu al een meting van zowel het CO2 gehalte als de hoeveelheid 

bacteriën in de lucht plaats. 

Wilt u meer weten over dit bedrijf, dan kunt u terecht op www.naturalmoodmakers.nl. 

 

 

 

 

Wellicht hebt u inmiddels al vernomen dat er in Baarn een actie is opgezet om ervoor te 

zorgen dat twee leerlingen van de Gaspard de Colignyschool (Daniël en David) in Nederland 

mogen blijven. Op woensdag 20 april a.s. wordt op de Brink een manifestatie gehouden 

waarbij zoveel mogelijk kinderen worden opgeroepen om erbij aanwezig te zijn. 

Burgemeester Mark Roëll is daarbij aanwezig en ook de kinderen van hun school. Majel Lustenhouwer gaat met alle 

aanwezige kinderen een lied zingen. Enfin, u wordt van harte uitgenodigd om samen met uw kind op 

woensdagmiddag 20 april a.s. om 12.30 uur naar de Brink te komen. De onderbouwgroepen zijn sowieso om 

12.00 uur uit en we zullen ervoor zorgen dat ook de bovenbouwgroepen op tijd de school uit zijn om aan te kunnen 

sluiten op de Brink. Vanuit onze school zijn we er gelukkig heel snel. ’t Is gelijk een goede oefening voor de vrijdag 

erna. Zie ook het persbericht in de bijlage. Op de Brink zullen de kinderen per school staan opgesteld. Een tekening 

daarvan vindt u ook als bijlage. Onze school staat het dichtst bij het gemeentehuis. 

 

 

 

 

Vandaag was de tweede doemiddag van deze derde serie. Wat fijn dat ook nu weer veel 

ouders bereid waren om zich hierbij in te zetten en deze activiteit tot een succes te 

maken. In deze laatste serie van het jaar hadden we voor het eerst ook een boetseer-

workshop bij Atelier Langs Jan bij de Pekingtuin (zie foto). Leuk hoor! 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel goed weekend toegewenst,    

Jacques van der Vlies  

http://www.naturalmoodmakers.nl/

