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Sintfeest! 

Schoenmaatjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

wo 12 nov.:   Groepen 5 t/m 8: Fietscontrole  

wo 12 nov.:   Vanaf 19.00 uur: Versieravond Sint 

do 13 nov.:   Doemiddag 

ma 17 nov.:   Laatste dag meenemen schoenendoos Schoenmaatjes 

ma 17 nov.:   20.00: Medezeggenschapsraad 

di 18 nov.:   Groepen 7 en 8 naar Singer Laren 

wo 19 nov.:   Studiedag » alle kinderen vrij 

do 20 nov.:   Doemiddag 

ma 24 nov.:   20.00: Ouderraad 

    

 

 
Volgende week sluiten we het thema Vrienden af. Inhoud: Hoe je vrienden wordt, hoe je 

vrienden blijft en wat het betekent als vriendschap verandert.  

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Een droevig bericht (2 Samuël 1).  

Groepen 5 en 6:  

Uit elkaar (1 Samuël 20, 19–21); Een lied voor een vriend (1 Samuël 21). 

Groepen 7 en 8:  

Als vrienden uit elkaar (1 Samuël 20, 19–21); Hoe het afliep en verderging (1 Samuël 21). 

 

Een bericht van de sintcommissie: 

 

Het is alweer bijna zover. Sinterklaas komt 15 november in Nederland! 

A.s. maandag begint het sinterklaasjournaal met Dieuwertje Blok. 

Om het voor de kinderen gezellig te maken in school willen we op 

woensdagavond 12 november a.s. de school in sintsfeer brengen. Wilt u ons 

komen helpen? Er hangen intekenlijsten op de klapdeuren in de school. 

Deze versieravond is vanaf 19.00 uur 

Dataplanner: 

- 12 november : school versieren 

- 14 november: lootjes trekken groepen 5 t/m 8 

- 26 november: schoen zetten 

- 1 december: surprise inleveren 

- 5 december: sinterklaasfeest 

 

  

 

Zijn jullie thuis al begonnen met het vullen van de doos? U hebt gezien 

dat in de folder ook een machtigingsformulier is toegevoegd voor de 

verzendkosten. Dit formulier dient apart afgegeven te worden aan de 

leerkracht en hoort dus niet in of op de doos. Vanaf heden kunnen de 

dozen op school worden neergezet: bij de hoofdingang of in de hal bij 

groep 3B en 4. 
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Muur bij de fietsenkelder 

Oudergesprekken 

Fietscontrole 

 

 

 

 

In nieuwsbrief-39 van 3 juli jl. hebben we uitgelegd welke veranderingen er dit 

schooljaar zouden plaatsvinden met betrekking tot de oudergesprekken. Nieuw 

waren de startgesprekken begin september. Hierdoor zouden de gesprekken in 

november alleen nodig zijn in die gevallen dat de leerkracht het prettig vindt om 

met u van gedachten te wisselen omtrent extra aandacht of zorg dat uw kind 

nodig heeft. In de kleutergroepen waren er begin september alleen enkele 

gesprekken met ouders van nieuwe leerlingen. Daarom kan het zijn dat in de 

groepen 1/2 er meer ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.  

Dus als de leerkracht het nodig vindt om u binnenkort te spreken, dan kunt u 

van hem/haar deze maand een uitnodiging verwachten.  

De ouders van groep 8 weten al enige tijd dat zij op 26/27 november op school worden verwacht voor het 

adviesgesprek. 

 

 

 

 

 

We zijn blij dat inmiddels bekend is dat de gemeente Baarn alsnog de kosten voor 

haar rekening gaat nemen voor de reparatie van de muur achter de fietsenkelder. 

Het heeft echter als nadeel dat het even gaat duren. Wij hadden namelijk al een 

aannemer gevonden voor deze klus, maar de gemeente gaat nu eerst een eigen 

keuzeproces in…  

Voorlopig moeten we het dus nog even doen met de tijdelijke constructie, welke 

overigens heel veilig is. 

 

 

 

 

 

 

De kinderen van groep 5 t/m 8 worden woensdag 12 november a.s. op de fiets 

verwacht, want dan worden alle fietsen gecontroleerd. In nieuwsbrief-8 gaven we u 

al de tip om de fiets van tevoren thuis ook al te controleren, met name op 

verlichting. We hebben begrepen van de politie in Baarn dat ze de komende tijd 

voor schooltijd weer extra gaan controleren op de fietsverlichting van de 

schoolgaande jeugd.  

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel prettig weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies 

 


