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Mooi Kerstfeest! 
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vr 23 december:  12.00 uur: Begin kerstvakantie voor alle groepen 

ma 26 december t/m vr 6 jan:  Kerstvakantie 

ma 9 januari:   Eerste schooldag van 2017 

wo 11 januari:   Informatieavond VO voor ouders groep 8 

ma 16 januari:   20.00 uur: Ouderraad 

ma 23 januari:   Groepen 1/2 Project ‘Druk druk druk’ 

ma 23 en di 24 januari:  Adviesgesprekken groep 8 

do 2 februari:   Eerste doemiddag groep 3 t/m 8 van de tweede serie 

 

 

 

 
Na de vakantie beginnen we met het thema ‘Een goed begin…’ 

Inhoud: Over de waarde van een goed begin en wat het betekent voor mensen om ergens 

opnieuw aan te beginnen. De verhalen in de eerste week na de vakantie: 

Groepen 1 t/m 4: De vlucht naar Egypte (Matteüs 2, 13-15 en 19-23); Simeon verwacht veel 

van dit kind (Lucas 2, 22-36). 

Groepen 5 en 6: Simeon vertelt ( Lucas 2, 22-35); Rabbi Mordechai vertelt (Lucas 2, 41-52). 

Groepen 7 en 8: Simeon vertelt (Lucas 2, 22-35); Jezus bij de Schriftgeleerden (Lucas 2, 41-

52). 

 

 

 

 

Gisteravond mochten we een mooi kerstfeest beleven. In iedere groep was er een mooi 

intiem samenzijn met heel veel lekkere hapjes (bedankt ouders!) en het kerstverhaal en 

daarna werd op het plein uit volle borst meegezongen. Daarnaast was er een heel 

origineel initiatief van een groep ouders om met elkaar een heel mooi zangkoor te 

vormen waarmee ze zowel op het plein als in de klassen de kerstsfeer verhoogden. Het 

was ook leuk om een gemengde muziekgroep te vormen, bestaande uit twee leerlingen, 

een stagiair, een ouder en de directeur van de school. 

Voorts veel dank aan de kerstcommissie en de ouderraad 

voor alle voorbereidende werkzaamheden voor dit feest. En nu we toch met 

bedankjes bezig zijn, noem ik nog graag de prestatie van kinderen uit groep 8 die 

vorige week op schitterende wijze heel veel mooie raamversieringen hebben 

verzorgd. Knap hoor! 

 

 

Deze week nemen we van twee leerlingen afscheid. Bouwe Ypma (groep 

5A) begint na de kerstvakantie op Boulevard 410 in Amersfoort en Guido 

Kroone (groep 8A) maakt de overstap naar de Mulock Houwerschool in Amersfoort. Beide 

kinderen wensen we natuurlijk het allerbeste op hun nieuwe school! 
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Tot 25 januari a.s. in de Speeldoos:  

Tentoonstelling ‘Plaatselijke figuren’  

(portretten van Baarnse kinderen, waaronder onze groepen 5 en 6) 



Afspraken 

Hoofdluiscontrole 

Bijlage 

Verandering groep 8A en plusgroepen 

Maandag 9 januari 2017 

 

 
 

 

 

In de begroting van 2017 hebben we helaas iets minder uren beschikbaar 

voor de personele bezetting. Gelukkig kunnen we dit tot de 

zomervakantie intern oplossen. Wat zijn hierdoor de veranderingen vanaf dinsdag 17 januari a.s.? 

- De taak van collega Anne ten Brincke in groep 8A op woensdag wordt overgenomen door Carla de Graaf. 

(Carla ruilt een dagdeel met LIO Emma van der Burgh in haar eigen groep 7)  

- De plusgroepen van Anne ten Brincke verschuiven van tijdstip:  

   * de plusgroepkinderen uit groep 5 en 6 krijgen de hele dinsdagochtend 

   * de plusgroepkinderen uit groep 7 en 8 krijgen de hele donderdagochtend 

 

 

 

 

Het nieuwe jaar lijkt ons een goed moment om een paar organisatorische afspraken 

onder de loep te nemen. Zo hebben we al een poosje de afspraak dat de kinderen ’s 

morgens naar binnenkomen als om 8.20 uur de eerste bel gaat. Om 8.25 uur gaat de 

tweede bel. Op dat moment verwachten we alle kinderen binnen. Zorgt u ervoor dat uw 

kind echt om 8.25 uur in school kan zijn! 

Tijdens de pauzes hebben we afspraken over het spelen met de drie ballen op het grote 

plein. Om te voorkomen dat (groot)ouders of kinderen een bal tegen zich aan krijgen, 

wordt er voor schooltijd niet met de ballen gespeeld. Na schooltijd mag dit pas na 15.00 

uur, want dan zijn de meeste mensen van het plein weg. 

 

 

 

 

 

Na de kerstvakantie vindt weer de gebruikelijke controle van de haren plaats. 

Houdt u het thuis ook in de gaten? 

 

 

 

 

 

Dat is de eerste schooldag van het nieuwe jaar. We nodigen u daarom als ouders 

uit om op die dag met elkaar om 8.30 uur, als de kinderen in de klas zitten, een 

kopje koffie (of thee) te drinken en elkaar de hand te schudden. 

 

 

 

 

 

In de bijlage vindt u een flyer over de kinderkerstmusical die a.s. zaterdagavond in de Paaskerk wordt opgevoerd. 

En Team Pascal heeft in de kerstvakantie ook weer een leuke activiteit, namelijk een bootcamp voor kids: 

https://teampascal.nl/komende-acties/bootcamp/ 

 

 

 

 We wensen u een heerlijke kerstvakantie  

 met mooie kerstdagen en een heel gezellige jaarwisseling, 

 namens het schoolteam, 

   Jacques van der Vlies 

 

https://teampascal.nl/komende-acties/bootcamp/

