
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
do 21 september:  Schoolreis groepen 3 en 4 

di 26 september:  Schoolreis groepen 5, 6 en 7  
wo 27 september:  Start Kinderpostzegelactie 

wo 4 oktober:   Start Kinderboekenweek 

do 5 oktober:   Geen school vanwege landelijke stakingsdag 

ma 16 t/m vr 20 oktober: Herfstvakantie 

 
 

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema Vooruitkijken 

Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor? 

De bijbelverhalen van volgende week: 
Groepen 1 t/m 4: Koning Balak ziet een vreemd volk (Numeri 22, 2-14) 
Groepen 5 en 6: De eerste minister is bang (Numeri 22); De ziener ziet niets (Numeri 22, 

21-40). 

Groepen 7 en 8: Koning Balak is bang (Numeri 22); Een ezel die meer ziet dan zijn baas 

(Numeri 22, 21-40). 

 

 

 

 

Volgende week kunt u een brief verwachten van ons bestuur, waarin een 

toelichting wordt gegeven op de staking die op alle scholen van de 

stichting zal worden gehouden. Het lijkt me echter verstandig om u nu 

alvast te melden dat er op donderdag 5 oktober a.s. geen les wordt 

gegeven, zodat u nu alvast, indien nodig, kunt gaan bekijken welke opvang voor uw kind(eren) geregeld kan worden. 

We zijn als Baarnse scholen in overleg met de kinderdagverblijven wat zij op die dag aan opvang kunnen bieden. U 

wordt volgende week verder geïnformeerd. Waarschijnlijk bieden zij de hele dag plek aan de kinderen waarmee zij 

een contract hebben. 

Als directeur van de school kan ik u alvast melden dat ik me heel goed kan voorstellen dat de leerkrachten op die dag 

gaan staken. Al meerdere malen heb ik via de nieuwsbrieven aangegeven dat het vinden van leerkrachten (en zeker bij 

vervanging in geval van ziekte) steeds lastiger wordt. Binnen onze stichting zijn op dit moment meerdere vacatures die 

niet vervuld kunnen worden. Elders in het land is dit probleem al veel groter. Het aantal PABO-studenten neemt zodanig 

af, dat we in 2022 in het basisonderwijs maar liefst 6000 leerkrachten tekort zullen komen. Wanneer u wilt dat uw kind 

over een poosje nog verzekerd is van het krijgen van basisonderwijs, dan kunnen we niet anders dan het doel waarvoor 

de aandacht wordt gevraagd te onderschrijven. Het wordt echt tijd dat er nu vanuit de regering serieuze stappen gezet 

worden om ons basisonderwijs te geven wat het nodig heeft!   

 

Morgen krijgen de kinderen in 3 en 4 een 

informatiebrief over hun schoolreis naar het Dolfinarium volgende week donderdag. Nog niet alle ouders 

hebben hun bijdrage voor dit uitstapje overgemaakt. Doet u dit wel even voor donderdag! In de flyer 

vindt u alle informatie hierover. 
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Gaat de Amalia-Astro ook staken? 

Groepen 3 en 4 naar Dolfinarium 



 

Volgende week woensdag krijgen alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 hun 

schoolshirt mee naar huis. Het is de bedoeling dat uw kind dit shirt het hele jaar in zijn/haar bezit 

houdt. In nieuwsbrief-1 meldden we u dit al. Via de nieuwsbrief zult u er ook telkens aan herinnerd 

worden wanneer bij een bepaalde activiteit (schoolreis, sporttoernooi enz.) wordt verwacht dat uw 

kind in het shirt naar school komt.  

Aan het eind van het jaar worden alle shirts weer op school ingeleverd. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden 

ze dan opnieuw mee naar huis gegeven. Het zou namelijk kunnen zijn dat uw kind over een jaar toe is aan een grotere 

maat. 

 

Morgen vindt de landelijke actie voor Sint-

Maarten plaats. Een aantal ouders vroeg of we op school nog een speciale actie op school gaan 

organiseren.  

In iedere groep is op verschillende momenten aandacht besteed aan datgene wat de mensen op Sint-Maarten is 

overkomen, maar dat deden/doen we ook wanneer elders in de wereld landen worden geconfronteerd met orkanen, 

overstromingen, aardbevingen enz, met alle gevolgen van dien. We laten het in dit geval aan u als ouders over om 

gehoor te geven aan de oproep om geld te storten op giro 5125.  

 

 

De fotograaf heeft maandag en dinsdag haar 

uiterste best gedaan om zo mooi en leuk mogelijke foto’s te maken. Met dank aan 

de hulpouders! Ze heeft belooft dat we ze ruim voor de herfstvakantie te zien zullen krijgen, met tevens de 

mogelijkheid om ze te bestellen. 

 

  
Al eerder hebben we u geïnformeerd over Kwink, de methode 

voor sociaal-emotioneel leren, waarmee we dit schooljaar in alle groepen zijn 

gestart. We vinden het van belang wanneer u op de hoogte bent van de manier 

waarop we hiermee bezig zijn. Daarom vinden we het fijn dat Kwink regelmatig met een speciaal magazine zich 

verantwoordt. Wij adviseren u daarom om hier af en toe op te kijken, want het geeft ook goede informatie hoe u thuis 

hierbij kunt aansluiten: https://www.kwinkopschool.nl/verantwoording/kwinkmagazine1/ 

 

 

 

Zoals u weet hoort onze school, samen met nog 9 andere scholen, 

bij de Stichting PCBO Baarn-Soest. Onze stichting moet natuurlijk ieder jaar een jaarverslag 

schrijven. Ditmaal hebben ze een heel aantrekkelijke publieksversie gemaakt. Voor de 

liefhebbers geef ik graag de link daarvan aan u door:  

http://jaarverslag2016.pcbobaarnsoest.nl/ 

 

 

 

 

In onze jaarkalender (zie flyer en website) vindt u bij de kerstviering als datum: woensdag 20 december. Dit jaar willen 

we de viering in de Paaskerk houden en deze bleek op die avond al bezet te zijn. Om die reden vindt de kerstviering 

dit jaar plaats op dinsdagavond 19 december a.s. 

De datum van de Kleuterdag werd nog helemaal niet genoemd in de flyer. Deze zal worden gehouden op dinsdag 19 

juni a.s. 

 

 

In een bijlage vindt u een flyer van M-Beat: dans/dance voor 3 tot 14 jarigen, op woensdagmiddag in 

Spoorslag, de gymzaal naast de school. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

en alvast een heel prettig weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 

Schoolfotograaf 

Kwink 

Schoolshirts 

Jaarverslag 

Data bijzondere schoolactiviteiten 
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