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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 staking 
ma 16 t/m vr 20 oktober: Herfstvakantie 
wo 25 oktober:   Fietscontrole groepen 5 t/m 8 
do 26 oktober:   Kleuters ’s middags vrij 
	

 
 
 

Volgende week sluiten we het thema Vooruitkijken af. 
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:  
Bileam komt op een ezel (Numeri 22, 22-35); Bileam spreekt goede woorden uit (Numeri 
22, 35 - 24, 25) (Deuteronomium 34). 
Groepen 5 en 6:  
Kijken met de ogen van God (Numeri 23 en 24); Mozes ziet het Beloofde Land 
(Deuteronomium 34). 
Groepen 7 en 8:  
Zien hoe God het ziet (Numeri 23 en 24); Kijk maar, je ziet niet wat je ziet (Deut. 34) 

 
  

Vandaag hebben de kinderen in de groepen 3 en 4 genoten van een 
heerlijk dagje in Dolfinarium. Het weer werkte natuurlijk enorm mee. 
De dag werd mede een succes dankzij de begeleiding van een groep 
hulpouders. Hartelijk dank daarvoor! 

 

Volgende week dinsdag gaan de groepen 5, 6 en 7 naar Avonturenpark Hellendoorn. We 
hopen voor hen dat ze het net zo goed zullen treffen.	 

 
We herhalen hierbij nog even dat het schoolshirt het hele jaar bij u thuis wordt bewaard. En de ouders 
(en kinderen!) van de groepen 5, 6 en 7 moeten er dus aan denken om het shirt volgende week dinsdag 
aan te trekken. 

 

 

Vanaf woensdag 27 september a.s. gaan de groepen 7 en 8 
weer op pad voor de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Hopelijk doet u weer mee. Bedankt alvast!  
De kinderen in 7 en 8 mogen die dag al om 12.00 uur op pad, dus ze zijn een half uur eerder uit! 
A.s. maandag krijgen ze al wat informatie mee naar huis, want de actie is dit jaar op een andere 
manier georganiseerd. 
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Bijlagen 

Verlofaanvraag 

Kennismakingslessen sport 

Vacatures 

 
 
 

	

Voor iedere aanvraag om voor uw kind(eren) verlof aan te vragen dient u het 
betreffende formulier van de website (via de link ‘praktische informatie’) te 
downloaden en in te vullen. Vervolgens kunt u het uitprinten en op school 
inleveren of naar school (info-adres) mailen. Dus niet met alleen een mailtje of 
briefje naar leerkracht of directie. 
Ik wijs u erop dat we bij het verlenen van het verlof de standaardregels hanteren. 
Deze regels zijn gekoppeld aan het aanvraagformulier. U doet er verstandig aan 

om deze eerst door te lezen voordat u het verzoek indient. 

 

 

Zoals ieder jaar organiseert de gemeente Baarn dit schooljaar weer 
voor de 8 basisscholen dat de groepen 3 t/m 8 tijdens de reguliere gymlessen te maken krijgen met een 
kennismakingssport. 
Dit jaar zijn dat de volgende sporten: 
Groep 3: judo 
Groep 4:	atletiek	en	dansen 
Groep 5: taekwondo (en schaatsen op 10 nov.) 
Groep 6:	basketbal	en	golf 
Groep 7: badminton en worstelen 
Groep 8:	rugby	en	tafeltennis	
	
De	 groepen	 6	 zijn	 vanaf	 volgende	 week	 het	 eerste	 aan	 de	 beurt	 met	 basketbal!	
	

	
	
	

In de vorige nieuwsbrief meldde ik in het stukje over de staking dat we nu in onze stichting al meerdere vacatures 
hebben. Wellicht kent u iemand in het onderwijs die van werkplek wil veranderen, dus ik geef u hierbij de link met 
informatie over deze vacatures door: 
http://pcbobaarnsoest.nl/vacatures-pcbo/	
	
	

  
 
 

 
• Ons Samenwerkingsverband De Eem organiseert op woensdag 4 oktober weer hun jaarlijkse, interessante 

ouderavond in De Flint (Amersfoort) 
• De Groene Inval organiseert weer een cursus bloemschikken voor kinderen. 

Over beide activiteiten vindt u in de bijlagen meer informatie. 
 
 
Met vriendelijke groet 
en alvast een heel mooi weekend toegewenst, 
Jacques van der Vlies	


