
Trefwoord 

Nieuwjaar! 

Schaatsen in de Pekinguin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ma 16 januari:   20.00 uur: Ouderraad 

vr 20 januari:   Laatste dag om tevredenheidspeiling in te vullen  
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 

do 2 februari:   Kleuters ’s middags vrij 

ma 6 februari:    Rapport 

di 7 februari:   Groepen 5 en 6: Voorstelling ‘Kymani’ (Speeldoos) 

di 7 februari:    Groepen 7 en 8: Project ‘Historische verhalen’ (Kamp Amersfoort) 

do 9 februari:   Doemiddag 

di 14 en wo 15 februari: Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 

do 16 februari:   Doemiddag 

 

 

 

Volgende week gaan we verder 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: Voor het eerst mee naar Jeruzalem (Lucas 2, 41-52); Nieuwe vissers (Marcus 

1, 14-20). 

Groepen 5 en 6: Anders dan ik dacht (Matteüs 3); Een visser vertelt (Lucas 5, 1-11). 

Groepen 7 en 8: Anders dan ik dacht (Matteüs 3); Hoe is het begonnen ((Lucas 5, 1-11).  

 

 

 

 

Natuurlijk wens ik u allereerst ook via deze nieuwsbrief alle goeds toe voor 2017! Niets staat 

ons in de weg om er op school weer een mooi jaar van te maken en ik ga er van uit dat u 

daar graag aan mee wil werken! We begonnen afgelopen maandag met een 

nieuwjaarsontmoeting met de ouders op het plein. De ouderraad had zoals altijd voor koffie, 

thee en koekjes gezorgd. Helaas waren er minder ouders dan normaal. We begrepen van veel 

ouders dat ze op die ochtend snel naar hun werk moesten. Misschien is het wel een idee om volgend jaar het koffie 

drinken op het kleuterplein te doen… 

 

 

 

Ook dit jaar hebben we vanaf komend weekend een Winter Village in de Pekingtuin!  

Op vrijdag 20 januari a.s. gaan we daar met de groepen 3 t/m 8 opnieuw graag gebruik 

van maken: 

08.30 uur: groepen 3 en 4 

09.20 uur: groepen 5A en 5B 

10.10 uur: groepen 6 en 7 

11.05 uur: groepen 8A en 8B 

De ouders van de groepen 3 en 4 worden verzocht om hun kind om 8.20 uur naar de schaatsbaan te brengen en 

vervolgens te assisteren bij het aantrekken van de schaatsen. 
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Geboren 

Bijlagen 

Meester Adrie onder het mes 

De kinderen mogen hun eigen schaatsen meenemen, maar Noren en klapschaatsen zijn niet toegestaan. Voor alle 

kinderen zijn echter schaatsen beschikbaar bij de schaatsbaan. 

 

Denkt u eraan om uw kind handschoenen mee te geven!  
 

 

 

 

Het schoolschaatsen volgende week vrijdag komt goed uit, want morgen ondergaat onze 

vakleerkracht gymnastiek Adrie Rossen een knieoperatie. Hij zal daarna wel enige weken nodig 

hebben om hiervan te herstellen. 
 

 

 

 

 

In de kerstvakantie werden twee gezinnen verblijd met 

de geboorte van een derde en vierde kind: 

 

Op 30 december werd Roos geboren. Roos is het zusje 

van Marten (groep 1/2-B) en Femke (nog niet op 

school). 

 

Op 8 januari werd Abel geboren. Abel is het broertje 

van Daniël (groep 7), Sem (groep 6) en Sara (nog niet op 

school). 

 

We wensen deze gezinnen heel veel geluk en gezondheid met Roos en Abel! 

 

 

 

 

 

U ontvangt tevens een viertal bijlagen: 

- De Gemeente Baarn maakt u graag attent op de nieuwe regeling mbt zwemlessen voor kinderen uit gezinnen met 

een laag inkomen.  

- De Universiteit Utrecht organiseert een onderzoek waar individuele kinderen aan kunnen meedoen. Wanneer u 

daartoe besluit is het wel belangrijk dat u dit aan de leerkracht van uw kind meldt. 

- De Paaskerk organiseert weer een Kerk op Schootviering. 

- Titus van Rijn speelde heel mooi viool tijdens onze kerstviering op het plein. Zijn moeder doet dit ook en geeft 

binnenkort een voorstelling (vanaf 6 jaar) in Hilversum. 

 

Met vriendelijke groet, 

en alvast een mooi weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies 

  
Vergeet u niet om de 

tevredenheidspeiling in te vullen?  

Alvast bedankt! 

 


