
Een nieuwe start! 

Trefwoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ma 21 augustus:  Eerste schooldag schooljaar 2017/2018 
do 24 augustus:   Drinkbeker- en broodtrommelactie Baarn 
ma 28 augustus:  Informatieavond groepen 7 en 8  
di 29 en wo 30 augustus: Oudergesprekken groepen 5 en 6 
donderdag 31 augustus:  Informatieavond groepen 1/2, 3 en 4 
ma 4 september:  20.00: Ouderraad 
ma 4 t/m wo 6 september: Schoolkamp groep 8 
ma 11 en di 12 september: Schoolfotograaf 
wo 13 september:  20.00: Medezeggenschapsraad 
do 21 september:  Schoolreis groepen 3 en 4 
di 26 september:  Schoolreis groepen 5, 6 en 7 
 

 
 

We hopen dat u met uw gezin een mooie vakantieperiode achter de rug heeft en dat uw kind weer toe is aan het 
nieuwe schooljaar. Op school hebben we inmiddels alles in gereedheid gebracht om maandag goed te kunnen starten. 
In het schoolgebouw is in de vakantie hard gewerkt. Als je nu op de bovenverdieping een kijkje neemt, weet je niet 
wat je ziet: overal mooie, wit geschilderde muren en blauwe deuren! Ook de historische glas-in-loodversiering boven 
het trappenhuis heeft een opknapbeurt ondergaan. 

 
Zoals ieder jaar willen we ook nu a.s. maandagochtend om 8.30 uur het schooljaar met elkaar 
op het plein openen. Omdat er veel nieuwe kleuters zijn, doen de kinderen uit groep 1/2 hier 
nog niet aan mee. Zij gaan gelijk naar hun eigen lokaal. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 
worden om 8.20 uur op het grote plein verwacht.  
We hijsen de schoolvlag en we zingen het schoollied. Dit duurt bij elkaar zo’n 10 minuten, 
waarna de kinderen naar binnen gaan. De ouderraad zorgt vervolgens op het plein voor een 
kopje koffie of thee. Dat is natuurlijk ook voor de ouders van de kleuters! 
 
Aan de kinderen geven we op de eerste dag ook de nieuwe flyer mee met de belangrijkste 
informatie over het nieuwe schooljaar.  
Over enige tijd vindt u ook de nieuwe schoolgids op de website. 

 
 

 
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we 
ook dit jaar op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we 

naar een kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-verhalen, 
gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. 
Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen en uit de Bijbel 
aan de orde. 
 
In de eerste week volgen we het programma van de Startweek. 
Inhoud:	De	schooldeur	gaat	open:	een	goede	start	gewenst!	 
Bijbelverhaal	in	alle	groepen:	Twaalf	leerlingen	op	pad	(Lucas	9).		
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Informatieavonden en startgesprekken 

Zieke leerkrachten 

Kwink 

 

 
Dat is de naam van onze nieuwe methode voor sociaal-emotioneel leren. Deze methode wordt 

uitgegeven door Kwintessens. Dat is dezelfde uitgever als van Trefwoord. In Trefwoord komen ook bij bepaalkde 
thema’s wel sociaal-emotionele aspecten aan bod, maar we merken dat het nodig is om aan dit deel van de 

ontwikkeling bij kinderen toch meer structurele aandacht aan te 
besteden. Dat gaan we nu dus doen. In alle groepen eenmaal per week. 
Het is ook zeker de moeite waard wanneer u thuis op de hoogte bent van 
de aanpak van Kwink. Ik verwijs u daarom heel graag door naar hun 
speciale link voor ouders:  
https://www.kwinkopschool.nl/verantwoording/voor-ouders/ 

 
 

Twee leerkrachten die voor de vakantie door ziekte afwezig waren zijn helaas nog 
niet in staat om de draad na de vakantie weer op te pakken. Het betreft Anne ten Brincke (plusgroep op 
dinsdagochtend en groep 6B op woensdag) en Hennie Blijleven (groep 3A op wo/do/vr). Gelukkig hebben we hun 
vervanging goed kunnen regelen. De begeleiding van de plusgroep neemt Mirjam Windsma (vanaf de tweede 
schoolweek) voor haar rekening en op woensdag in 6B wordt ze vervangen door Wina Veldkamp. Frances van de 
Graaf (de duopartner van Hennie in 3A) vervangt haar op woensdag. Anke Donk, onze nieuwe collega in groep 1/2-A 
(op di/wo), is op do/vr beschikbaar voor invalwerk en kan hierdoor op do/vr Hennie in groep 3A vervangen. Een en 
ander heeft wel tot gevolg dat de woensdag in 6B tijdens deze ziekteperiode niet door Frances kan worden 
uitgevoerd. Ook hiervoor zullen we een goede oplossing vinden. 

Natuurlijk hopen we dat Anne en Hennie de komende tijd verder aan hun herstel kunnen werken. Anne is overigens 
wel in staat om af en toe op school enkele RT-werkzaamheden uit te voeren. 

 
 
Ieder jaar denken we goed na wat de beste manier is 

om u aan het begin van het schooljaar te betrekken bij het onderwijs dat we komend jaar aan uw kinderen gaan 
geven. Daarbij maken we natuurlijk gebruik van de ervaringen van voorgaande jaren. 
 
In de groepen 1 t/m 4 is het een goede gewoonte om u uit te nodigen voor een informatie-uur waarop 
de leerkrachten het een en ander zullen vertellen over het jaar waaraan uw kind dan net is begonnen.  
Deze avond vindt plaats op donderdag 31 augustus a.s. U kunt daarvoor gewoon terecht in het lokaal 
van uw kind. Bij groep 1/2 verwachten we in elk geval de ouders van groep 1, want de ouders van 
groep 2 hebben de meeste informatie vorig jaar ook al gehoord. 
Wanneer u een kind in zowel 1/2 en 3/4 hebt, is het prettig om niet te hoeven kiezen. Daarom is de 
planning op die avond: 
19.00 uur: groepen 1/2  
20.00 uur: groepen 3 en 4 
 
In de groepen 5 en 6 nodigen de leerkrachten u graag uit voor een startgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek 
van 10 minuten willen we van u horen welke verwachtingen u heeft van het nieuwe schooljaar 
en of we nog iets moeten weten over de thuissituatie. Deze gesprekken vinden plaats op 
dinsdag 29 en woensdag 30 augustus a.s. Als basis voor het gesprek geven we u graag de 
volgende vragen aan u mee waar u alvast over kunt nadenken (of iets opschrijven): 
1. Wat verwacht u dat uw kind dit schooljaar leuk gaat vinden? 
2. Wat verwacht u dat dit schooljaar moeilijk zal gaan? 
3. Wat moeten we op school aan bijzonderheden weten over de thuissituatie? 
4. Wat wilt u verder nog kwijt aan de leerkracht(en) van uw kind? 
De ouders van deze groepen kunnen vanaf dinsdag 22 augustus a.s. hun naam invullen bij de gewenste tijd op een 
intekenlijst die bij het lokaal te vinden is. Dus kom even langs, dan ziet u gelijk hoe mooi het geworden is op de 
bovenverdieping. 
 
In de groepen 7 en 8 vinden we het van belang om u op de hoogte te brengen van een aantal onderwijsinhoudelijke 
ontwikkelingen. Daarom kiezen we er ditmaal voor om u uit te nodigen voor een informatie-uur. Dit vindt plaats op 
maandag 28 augustus a.s.: 
19.00 uur: groep 8 
20.00 uur: groep 7 
 



Afvalproject 

Betalingen 

Schoolshirts 

Hoofdluis 

 
 

 
 

Ook dit schooljaar zullen de ‘luizenmoeders’ na iedere schoolvakantie in de klas komen 
om het haar van uw kind te controleren. Dus ook volgende week. We gaan er vanuit dat u 
het thuis regelmatig zelf controleert. 
De ‘luizenmoeder’ van groep 1/2-B is inmiddels doorgeschoven naar groep 3. Welke ouder 
in kleutergroep B is bereid om dit over te nemen? U kunt het aan de betreffende 
leerkracht of aan mij doorgeven. 
 

 

 

In de flyer, die u maandag ontvangt, vindt u o.a. 
informatie over de diverse betalingen. We hopen natuurlijk dat u de 
genoemde bedragen zo snel mogelijk overmaakt. Als u de financiële 
mogelijkheid hebt, doet u er verstandig aan om alles nu direct in orde te 
maken. Denkt u er dan wel aan dat het op drie verschillende rekeningen 
moet worden gestort. Dat kan helaas niet anders. Natuurlijk mag u de 
bedragen ook gefaseerd overmaken. Het schoolkamp en de schoolreisjes 
vinden echter volgende maand al plaats, dus die bijdragen ontvangen we 
wel graag voor die tijd. 
De bijdrage voor het schoolfonds betreft een minimumbedrag. Van 

sommige ouders hoor ik wel eens dat ze de school graag van een extra financiële injectie willen voorzien. In dat geval 
zien we graag dat u het bedrag van 50 euro verhoogt. Van de schoolfondsbijdragen betalen we namelijk alle extra 
activiteiten als sinterklaas, kerst, pasen, sport, excursies, doemiddagen, extra leermiddelen, de schoolshirts, diverse 
andere feesten enz. Als u daartoe besluit, zeggen we u alvast hartelijk dank daarvoor! 
 

 
 
 

Tot op heden deelden we deze shirts telkens uit 
voorafgaand aan een bepaalde activiteit. Daarna 
werden deze dan weer ingeleverd. We willen het dit 
jaar anders doen. Binnenkort krijgen alle kinderen 
het shirt mee en pas aan het eind van het schooljaar wordt deze weer ingeleverd. Volgend schooljaar 
heeft uw kind namelijk misschien een grotere maat nodig, dus delen we ze weer aan het begin van het 
schooljaar uit. 
Gaandeweg zullen we u en de kinderen telkens tijdig via de diverse kanalen (nieuwsbrief, groepsapps enz.) 
informeren wanneer het de bedoeling is om in schoolshirt naar school te komen. 
 

 
 
 
 

Voor de vakantie meldden we u al dat de Gemeente Baarn in de eerste week na de zomervakantie aan alle kinderen 
in Baarn een drinkbeker (Dopper) en brooddoos zal uitreiken. Dit gaat gebeuren op donderdagochtend 24 augustus 
a.s. Meer informatie over deze actie vond u voor de vakantie al in een bijlage. 
 
Met vriendelijke groet,  
en alvast een heel fijn weekend toegewenst, 
Jacques van der Vlies 
 

 

 


