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ma 28 augustus:  Informatieavond groepen 7 en 8  

di 29 en wo 30 augustus: Oudergesprekken groepen 5 en 6 

do 31 augustus:   Informatieavond groepen 1/2, 3 en 4 

vr 1 september:  Groepen 4 en 5 naar Buitenzorg 

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 

 

 

 

Volgende week beginnen we met het thema Huis.  

Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en 

gemeenschap. 

De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Twee huizen (Matteüs 7, 24-27). 

Groepen 5 en 6:  

Jezus eet bij een farizeeër (Lucas 14, 1-14); Vrede maken (Jesaja 2, 2-5).  

Groepen 7 en 8:  

Samen eten (Lucas 14, 1-14); Vrede maken (Jesaja 2, 2-5). 

 

 

Afgelopen maandagochtend beleefden we op het schoolplein een gezellige 

start van het nieuwe schooljaar. We zongen een verjaardagslied voor Huub 

Sweep, want omdat hij jarig was mocht hij helpen met het hijsen van de 

schoolvlag. En natuurlijk zongen we ook ons eigen schoollied. We spraken 

af dat we er weer een heel mooi jaar van zouden gaan maken en dat we 

daar alle vertrouwen in hebben! 
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Volgende week! 

Afvalproject 

 
 

 

 

 

Vanochtend kregen we op het schoolplein bezoek van vertegenwoordigers van 

de Gemeente Baarn. Dat was o.a. wethouder Mariska de Koning (ook moeder 

van één van onze leerlingen) en Arend-Jan Majoor van Stopmijnafval.nl. 

In het kader van het project ‘Stop afval” introduceerden zij de uitreiking van 

de Doppers en lunchdoosjes. Natuurlijk stellen wij het zeer op prijs wanneer u 

deze beker en doos zult gaan gebruiken. In ieder doosje vindt u een inlegvel 

met verdere informatie. Daarin leest u hetzelfde wat de kinderen vanochtend ook leerden: Minder afval heeft ook 

alles te maken met meer bewegen en gezonder eten. 

Graag uw aandacht hiervoor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan ervan uit dat u volgende week van de partij bent op school! Uw betrokkenheid 

bij ons onderwijs aan uw kind blijft immers van het grootste belang. Informatieavonden en/of 

startgesprekken spelen daarbij een grote rol. 

Voor en na de vakantie hebben we u al geïnformeerd over de momenten waarop we u in de 

tweede schoolweek op school verwachten. 

Ik zet ze hieronder nog even op een rij: 

- De ouders van groep 1/2 (vooral die van groep 1!) verwachten we voor het informatie-

uur op donderdag 31 augustus a.s. van 19.00 tot 20.00 uur. 

- De ouders van de groepen 3 en 4 verwachten we voor het informatie-uur op donderdag 31 augustus a.s. van 

20.00 tot 21.00 uur 

- De ouders van de groepen 5 en 6 zouden deze week hun voorkeurstijd voor het startgesprek op dinsdag 29 of 

woensdag 30 augustus a.s. invullen op de intekenlijst bij de klas.  

- De ouders van groep 7 verwachten we voor het informatie-uur op maandag 28 augustus a.s. van 20.00 tot 

21.00 uur. 

- De ouders van groep 8 verwachten we voor het informatie-uur op maandag 28 augustus a.s. van 19.00 tot 

20.00 uur. 

Tot ziens op school volgende week! 

 

 



Groepen 4 en 5 naar Buitenzorg 

Oogstfeest 

 

 

Zoals u wellicht weet, zijn we al enige tijd bezig om op school 

vorm te geven aan lessen WNT (wetenschap, natuur en techniek) en OOL (onderzoekend en ontwerpen leren). We zijn 

daarom blij dat we door de Marnix Academie (PABO) zijn uitgenodigd om 

op vrijdag 1 september a.s. naar Scoutcentrum Buitenzorg 

(Amsterdamsestraatweg) te komen. Daar zijn de vierdejaarsstudenten 

bijeen voor een kamp waar ze lessen op dat gebied hebben voorbereid en 

deze op die vrijdag graag aan onze leerlingen willen geven. 

Groep 4 is ’s morgens om 9.30 uur aan de beurt en groep 5 ’s middags om 13.00 uur. 

We zouden het heel fijn vinden wanneer de ouders van groep 4 hun kind om 9.30 uur naar Buitenzorg willen 
brengen. Ze zijn dan dus het eerste uur vrij. Wanneer dit problemen oplevert, probeert u het dan via de ouders van 
een klasgenoot en anders neemt u contact op met Anneke Sonnenberg. Zij heeft op die dag groep 4. Om 12.00 uur 
haalt u uw kind ook aldaar op, dus niet op school!  

Groep 5 loopt om 12.15 uur naar Buitenzorg. Het is wel nodig dat naast de leerkracht (Renske Hoving) ook nog een 
twee of drie ouders als begeleiding willen meelopen. Hun les duurt tot 15.00 uur (dus iets langer dan normaal). Het is 
de bedoeling dat de kinderen daarna bij Buitenzorg worden opgehaald. 
 

 

 
Op woensdag 30 augustus organiseert De Groene Inval weer de jaarlijkse Open Dag / oogstdag. 

Tussen 13.00 en 17.00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen op ons centrum. Op deze dag 

is te zien wat er allemaal op de tuinen gebeurt. Heeft u een kind in groep 6 dan 

is dit zeker de moeite waard want volgend jaar kan uw kind ook zelf een tuintje 

huren. De beheerders Paul Smet en Kylie Verkaart kunnen u er alles over 

vertellen. 

Traditiegetrouw kunnen de schooltuiniers op de Open dag/ Oogstdag hun oogst 
van bloemen en groenten binnenhalen. Voor de rest zullen er nog veel meer 
activiteiten zijn en valt er voor ieder iets van de oogst te genieten. Graag tot 30 
augustus! 
  

 

 

Met vriendelijke groet,  

en alvast een heel mooi weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 

Gymdagen groepen 3 t/m 8 (ivm gymkleding): 

Groep 3A: ma/vr  Groep 6A: ma/vr 

Groep 3B: wo/vr  Groep 6B: wo/vr 

Groep 4:   ma/vr  Groep 7:    di/vr 

Groep 5:   wo/vr  Groep 8:    di/wo 

 


