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Baarn schoon, heel gewoon! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vr 27 mei:  Baarn schoon, heel gewoon 
ma 30 mei:  Kleuters ’s middags vrij 
wo 1 juni:  Kleuterdag: Circusdag! 
do 2 juni:  Groepen 7 en 8: Atletiekdag 
vr 3 juni:  Groepen 7 en 8: Flashmob 
di 7 juni:  Groepen 7 Rijksmuseum 
di 7 juni:  Groepen 5 en 6: Voorstelling Speeldoos 
vr 10 juni:  Studiedag » alle kinderen zijn vrij 
ma 13 juni:  20.00: Ouderraad 
di 14 juni:  Groep 6: Polder-doeproject 
di 14 juni:  Groepen 7: Bijenles 
di 14 juni:  20.00: Medezeggenschapsraad 
ma 20 juni:  Groepen 4: Theatervoorstelling in Utrecht 
ma 20 juni:  19.00-21.00: Schoonmaakavond 
vr 24 juni:  Tweede rapport 
ma 27 en di 28 juni: Oudergesprekken 
vr 1 juli:  Slotfeest 
di 5 juli:  Afscheid groep 8 
vr 8 juli:  12.00 uur: begin zomervakantie 
 

 
 
 

Volgende week gaan we verder met het thema:	  Spreken	  is	  zilver…	  	  
Inhoud:	  Spreken,	  liegen,	  fluisteren,	  roepen.	  En	  het	  gaat	  ook	  over:	  Je	  mond	  opendoen	  of	  
zwijgen.	  
Bijbelverhalen groepen 1 t/m 4: 
Ester	  mag	  niet	  zeggen	  wie	  zij	  is	  (Ester	  2);	  Mordechai	  laat	  zien	  wie	  hij	  is	  (Ester	  3	  en	  4). 
Bijbelverhalen groepen 5 en 6: 
Mordechai	  blijft	  zichzelf	  (Ester	  3);	  Een	  verschrikkelijk	  plan	  (Ester	  4).	  
Bijbelverhalen groepen 7 en 8: 
Een	  bijzondere	  feestdag	  (Ester	  3);	  Mordechai	  komt	  in	  actie	  (Ester	  4).	  

 
 

Morgenochtend gaat Paul Smet, de beheerder van 
de Groene Inval, met een aantal medewerkers 
alle scholen in Baarn langs om op het schoolplein 
bij de kinderen aandacht te vragen voor het opgeruimd houden van ons mooie dorp Baarn. Hij 
zal de kinderen oproepen om hieraan mee te werken. En misschien deelt hij weer bezems 
e.d. uit om in de schoolomgeving aan de slag te kunnen gaan. 
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Twee extra bijlagen 

Geslaagde verkeersweek 

Vrijdags om 12.00 uur 

Extra vrije middag kleuters 

 
 
 

Vorige week beleefden we een geslaagde verkeersweek. Alle activiteiten 
zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd. Bovendien kregen afgelopen 
maandag de kinderen van de groep 7 te horen dat ze allemaal zijn 
geslaagd! Gefeliciteerd! 
 
 
 

 
 
 

 
Zoals bekend hebben de groepen 1/2 op maandag 30 mei a.s. een extra 
vrije middag. Het is de bedoeling dat u uw kind om 12.00 uur ophaalt. 
De leerkrachten hebben daarna een studiemiddag.	   
 
 

 
 
 
 

Af en toe moeten we u weer even herinneren aan de afspraak over het 
schoolplein op vrijdag om 12.00 uur. 
Op het grote plein komen dan de groepen 3 en 4 naar buiten om naar huis te 
gaan. Tegelijkertijd komen de groepen 6 en 7 naar buiten om o.l.v. de 
pleinwachten een halfuurtje buiten te spelen. De pleinwachten willen zo snel 
mogelijk overzicht over de kinderen, dus we verzoeken de ouders om met hun 
kind uit groep 3 en 4 vlotjes het plein te verlaten. U helpt ons helemaal 
wanneer u uw fiets in de tussentijd even buiten het plein laat staan. 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

 
  
	   

In de bijlagen vindt u informatie over het Schaapscheerdersfeest en de Buitenspeeldag. 
 
 
Met vriendelijke groet  
en alvast een heel prettig weekend gewenst,    
Jacques van der Vlies 	  
	  

	  


