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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 gaan we verder 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:  
Een dragende steen (Lucas 20, 1-17); Hoog bezoek voor Zacheüs (Lucas 19, 1-10).  
Groepen 5 en 6:  

Het huis op de rots (Lucas 6, 46-49); Een hoeksteen (Lucas 20, 17). 

Groepen 7 en 8: 

Een stevig huis (Lucas 6) 

 

 

Wat fijn dat zoveel ouders gehoor gaven aan de uitnodiging om afgelopen maandag 

het informatie-uur van groep 7 en 8 bij te wonen. Wina en Carla deden hun best om de ouders zo goed mogelijk bij te 

praten over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitaal leren en de werkwijze van Kanban. Leuk om de 

enthousiaste reactie van ouders te horen.  

Ook de ervaringen van de collega’s in de groepen 5 en 6 waren positief n.a.v. de 

startgesprekken die zij voerden met de ouders. 

Ik ga ervan uit dat hedenavond ook de ontmoetingen met de ouders van de groepen 1 t/m 4 

goed bezocht en heel zinvol blijken te zijn. 

Dan hebben we nog meer het gevoel dat we ook dit jaar als ouders & school echt weer samen gaan optrekken. In het 

belang van uw kind(eren)! 

 

Wat ook belangrijk is, zeker aan het begin van het schooljaar, is het handhaven 

van de bekende afspraken. Ik help u even met een paar voorbeelden: 

- Alle kinderen zijn bij de tweede schoolbel (8.25 uur) binnen. 

- Op het schoolplein wordt niet gefietst. 

- De auto’s worden niet in de Parkstraat (tegenover het schoolplein) geparkeerd. 

- De fietsen worden niet aan de kant van het pleinhek geparkeerd. 
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Schoolkamp groep 8! 

Doppers! 

Bijlagen 

 

 

Volgende week maandag zwaaien we ’s morgens groep 

8 uit, want zij vertrekken dan op de fiets naar de Woensberg in Huizen. Daar gaan ze tot 

woensdag genieten van het kamp! We wensen hen natuurlijk heel veel plezier met elkaar! 

Naast hun eigen leerkrachten (juf Wina en juf Jacobine) gaan meester Anne en juf Carla 

mee. Dit betekent dat in die dagen de groepen 5 en 7 door vervangers worden 

overgenomen. Natuurlijk zorgen Anne en Carla voor een goede overdracht en zijn het voor 

ons vertrouwde invallers die op deze dagen de groep onder hun hoede nemen. 

 

 
 

 

Wat goed om te zien dat bijna alle kinderen de Dopper gebruiken die ze vorige hebben gekregen. We zien hier en 

daar nog een paar drinkkartons, maar dat is waarschijnlijk een voorraad die thuis nog moet worden opgemaakt. We 

zien nu al het gevolg voor wat betreft het PMD afval. 

Sommige ouders en juffen maakten een opmerking over de stickers met initialen op de Dopper. Natuurlijk zijn we de 

ouderraad heel dankbaar dat ze dit voor alle 270 kinderen gedaan hebben, 

maar we kunnen ons voorstellen dat u er wellicht nog iets gezelligers of meer 

persoonlijks van wil maken. In dat geval is het misschien een goed idee om u 

te verwijzen naar één van de ouders op school, namelijk Brenda van den Hoek. 

Voor 5 euro zorgt zij voor een setje vrolijke stickers voor Dopper en lunchdoos. 

Je kunt uit verschillende kleuren kiezen. 

Bestellen kan via Facebookpagina ‘Made by Brenda’. 

Of je kunt mailen naar info@madebybrenda.nl 

 

 

 

 

Ditmaal vindt u een viertal bijlagen bij deze nieuwsbrief over….. 

- Een interessante ouderavond, georganiseerd door ons Samenwerkingsverband De Eem 

- Een mooie actie van Jan Everts (vader van school) die voor kansarme kinderen in Indonesië de Kilimanjaro 

gaat beklimmen. 

-  

- Een nieuwe sport in Baarn! 

  
 

Met vriendelijke groet,  

en alvast een heel fijn weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 
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