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Schoonmaakavond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vr 23 juni:   Tweede rapport	 
ma 26 en di 27 juni:  Oudergesprekken 
di 27 juni:   Prikactie: school begint om 9.30 uur 
vr 30 juni:   18.30-21.00: Slotfeest	 
ma 3 juli:   Groep 3 excursie Dierenpark Amersfoort 
ma 3 juli:   Groepen 5 en 6 excursie Zuiderzeemuseum 
ma 3 juli:   Groep 7 excursie Rijksmuseum 
ma 3 juli:   Groep 8 excursie Walibi	 
di 4 juli:   Afscheidsavond groepen 8 
vr 7 juli:   12.00: Begin zomervakantie 
 

 
 
Volgende week sluiten we het thema: Vreugde en verdriet af. 

Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan 
maken. 
De bijbelverhalen van volgende week: 
Groepen 1 t/m 4:  
De	vrienden	van	Job	(Job	2);	Het	komt	weer	goed	met	Job	(Job	42).		
Groepen 5 t/m 8:  
God	is	bij	Job	(Job	21,	30	en	38).	

 

 

 

Als het goed is, hebben de ouders die volgende week een gesprek 
hebben aangevraagd inmiddels de uitnodiging daarvoor ontvangen. 
Denkt u eraan om voor of na het gesprek even langs de tafel met 
gevonden voorwerpen te lopen. 
Zoals u weet staat vanaf morgen het tweede rapport op het 
ouderportaal. Vanaf 12.00 uur is deze in te zien. 
 
 

 

 
Afgelopen maandag waren heel wat ouders op school om te helpen bij het 
schoonmaken. Hartelijk dank daarvoor! In groep 3 was dit echter helaas niet het 
geval. Gelukkig was een aantal ouders van deze groep wel bereid om dit gisteren 
tussen 12.00 en 12.30 uur in te halen! Dus ook daar is het nu clean! 
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700 Euro voor de Stichting ALS! 

Slotfeest 30 juni! 

Prikactie dinsdag 27 juni 

 
 
 

 
Inmiddels bent u hopelijk voldoende geïnformeerd over datgene 
wat volgende week dinsdag gaat plaatsvinden. En anders gaat u 
even naar deze link: 
http://www.baarnschecourant.nl/nieuws/nieuws/23827/basisscholen-schreeuwen-om-hulp-met-
bescheiden-actie- 
 
Op dinsdag 27 juni gaat bij ons dus om 9.10 uur het hek open en om 9.20 uur de schooldeuren, want op 
die dag beginnen de lessen om 9.30 uur. 
  

 
 

 
Morgen komt de uitnodiging voor het leuke VIP-feest! 
We herhalen op deze plek alvast de afspraak dat het mogelijk is voortijdig muntjes 
aan te schaffen. Dat kan op: 

Woensdag 28 juni om 12.00 uur 
Donderdag 29 juni om 14.45 uur 
Twee leden van de ouderraad zullen bij de tafeltennistafel de munten verkopen. Graag zoveel mogelijk 
gepast betalen! De muntjes kosten 1 euro per stuk. 
	

	
	
	

De meiden waren er klaar voor, na alle goede voorbereidingen, 
sponsor zoeken, posters maken/ophangen, stukjes voor de krant 
en andere promotie via social media... De kraam was gereed, de 
ballonnen hingen, de zon scheen.... deze actie voor 'de strijd tegen ALS' moest een succes 
worden! En dat was het :-) 
 
Om 12 uur ging de verkoop van start en stonden de kleuters met ouders in de rij voor een 
heerlijke hotdog of muffin (bedankt Petra van 'In de bakkerij') en een verkoelend glaasje 
limonade. De verkoop ging zo goed dat hulptroepen rennend naar de Jumbo gingen voor extra 
broodjes en worstjes. Anders was er niks meer voor de bovenbouw die om 12.30 uur uit was. 
Bedankt allemaal voor jullie enthousiasme en de donaties. Hou de meiden in de gaten. In 
september zwemmen ze mee met de 'Amsterdam-City-swim'. 
 
...en de totale opbrengst... ongelofelijk: 700 
euro! 
Nogmaals bedankt allemaal en natuurlijk ook 
onze sponsor Jumbo Baarn. 
 
  
 
Met vriendelijke groet 
en alvast een heel mooi weekend gewenst, 
Jacques van der Vlies	
	

	

	


