
Trefwoord 

Oudergesprekken 

Rapporten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ma 6 februari:    Rapport 
di 7 februari:   Groepen 5 en 6: Voorstelling ‘Kymani’ (Speeldoos) 
di 7 februari:    Groepen 7 en 8: Project ‘Historische verhalen’ 
do 9 februari:   Doemiddag 
di 14 en wo 15 februari: Oudergesprekken groepen 1 t/m 7	 
do 16 februari:   Doemiddag 
wo 22 februari:   Juffen- en meestersdag 
ma 27 februari t/m vr 3 maart: Voorjaarsvakantie 
 

 
 
 

Volgende week sluiten we het thema Waar ben je mee bezig? af. Inhoud: Over bezigheden die 
vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat mensen doen. 
Groepen 1 t/m 4: De barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37).  
Groepen 5 en 6: Twee rare verhalen (Matteüs 13, 44-46)  
Groepen 7 en 8: Schatgraver (Matteüs 13, 44-46) 
 

 
 
Maandag 6 februari a.s. vanaf 12.00 uur hebt u via uw 

ouderportaal weer inzicht in het rapport van uw kind(eren). We vinden het belangrijk 
om u één van de wijzigingen in het rapport (voor groep 3 t/m 8) toe te lichten: 
Zoals u weet hebben wij als team in de afgelopen drie jaren meegedaan aan het traject Scholen in Talenten van 
Kunst Centraal. De opzet hiervan was dat we m.i.v. dit schooljaar meer aandacht willen besteden aan de culturele 
vakken Beeldende vorming, Muziek, Dans en Drama. Het is de bedoeling dat in alle groepen op bepaalde momenten 
aandacht gegeven wordt aan deze ‘kunstdisciplines’. We hebben daarom hiervoor ook leerlijnen voor groep 1 t/m 8 
vastgesteld. 
Tijdens ons leertraject hebben we ervaren dat het heel moeilijk is om voor deze culturele bezigheden een adequate 
beoordeling te geven. Het is wel leuk en waardevol om te zien hoe enthousiast kinderen kunnen zijn bij deze 
activiteiten. En om te zien dat het ene kind meer muzikale belangstelling heeft en het andere kind juist veel plezier 
aan dansen, knutselen of toneelstukjes beleeft. Een cijferbeoordeling of een ‘voldoende’ of ‘goed’ vinden we 
daarbij niet op zijn plaats. U vindt bij ‘culturele vorming’ daarom een open vak waar de leerkracht de ruimte heeft 
om iets kenmerkends over uw kind op te schrijven. 

 
 
Het rapport vormt een prima uitgangspunt voor het oudergesprek 

dat gaat plaatsvinden op dinsdag 14 en woensdag 15 februari a.s. In groep 8 zijn onlangs alle 
ouders al langsgeweest voor het adviesgesprek, dus zij doen op deze dagen niet mee. Evenals 
voorgaande keren is het de bedoeling dat u de aanmelding op digitale wijze doet. Wilt u dit doen via de link: 
 
https://www.survio.com/survey/d/H7F9N6M0Q1E5P3O4C 
 
Let op: Bij het geven van een eventuele voorkeur wordt u ditmaal weer gevraagd op welk moment u niet in de 
gelegenheid bent om te komen. 
Doet u dit uiterlijk maandag 6 februari a.s., want anders kunnen we u niet meer inroosteren.   
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Sinds vorig jaar zijn alle basisscholen in Baarn goed bezig met het scheiden van de diverse soorten afval. Inmiddels 
zijn we toe aan een volgende fase. We willen nu de stap zetten van afvalscheiden naar afvalminderen. We zien 
namelijk dat het meeste afval op school bestaat uit de drinkkartons en de plastic broodzakjes. Samen met de 

Gemeente Baarn willen we hier iets aan gaan doen. We zijn 
daarom heel blij dat de gemeente van plan is om alle 
basisschoolkinderen in Baarn een dopper en brooddoos te 
gaan aanbieden! De organisatie hiervan is in handen van het 
bureau Stopmijnafval.nl. Binnenkort komt er meer 
informatie over dit initiatief. 

 
 
 

De meeste ouders weten de leerkracht van hun kind(eren) gemakkelijk te vinden 
wanneer zij hen nodig hebben. U spreekt hen aan op school, neemt telefonisch 
contact op of u stuurt een E-mail. Bij dat laatste blijkt dat sommige ouders nog 
niet het eigen mailadres van de leerkracht gebruiken. Zij sturen dan de mail 
naar het info-adres. Dat is op zich geen probleem, want ik stuur het dan wel 
door. Het is echter handiger om het contact rechtstreeks met de juf of meester 
te hebben. Alle mailadressen vindt u in de schoolgids op de website. 
 

 
 
 

 
Voor informatie over sportactiviteiten in de voorjaarvakantie verwijs ik graag naar de site 
www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn en naar een bijlage over een basketbalclinic. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
en alvast een heel fijn weekend gewenst,  
Jacques van der Vlies		
	

	


