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ma 26 jan.:  Studiedag » alle kinderen vrij 

ma 2 febr.:  20.00: MR 

do 5 febr.:  Doemiddag 

ma 9 febr.:  Eerste rapport 

ma 9 febr.:  Groepen 5/6 voorstelling “Suikertantes”  
do 12 febr.:  Doemiddag 

ma 16 febr.:  Studiemiddag leerkrachten gr. 1/2 » kleuters ’s middags vrij 

di 17 febr.:   Spreekavond 

wo 18 febr.:  Spreekavond 

do 19 febr.:  Doemiddag 

ma 23 t/m vr 27 febr.: Voorjaarsvakantie 

 

 

 
 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Dat heb je verdiend! 

Inhoud: Over terechte of onterechte beloningen en straffen. Over wat je verdient, claimt of 

zomaar als geschenk mag ontvangen. De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Dit is niet eerlijk! (Matteüs 20, 1-6); De knecht verdient straf (Matteüs 18, 21-35). 

Groepen 5 t/m 8: Straf of niet? (Matteüs 18, 23–35) 

 

 

 

Zaterdag 24 januari a.s. wordt om 15.00 uur door 

burgemeester Roëll Wintervillage Baarn geopend. 

Deze schaatsbaan is te vinden op het nog braakliggende stuk terrein tegenover 

restaurant Joyah. De ingang is echter tegenover ‘De Prom’ gesitueerd. 

Men stelt ook de groepen 3 t/m 8 van de Baarnse scholen in de gelegenheid om onder 

schooltijd een uurtje te komen schaatsen. Aanvankelijk zouden de kosten hiervan 3 euro 

per kind bedragen. Gelukkig is dit door bijdragen van de gemeente en een aantal 

sponsoren teruggebracht tot 1 euro. Dit bedrag was voor onze ouderraad acceptabel 

genoeg om hiervan gebruik te maken. We hopen volgende week te kunnen melden op 

welke dag dit gaat plaatsvinden. Waarschijnlijk in de laatste week voor de 

voorjaarsvakantie, dus half februari. 

 

 

Denkt u aan onze studiedag van maandag 26 januari a.s.? De kinderen hebben 

een lekker lang weekend! 

 

 

Daniël en Sem Spijker hebben afgelopen zondag een zusje gekregen.  

We feliciteren beide broers en hun ouders met de geboorte van Sara! Heel 

veel geluk en gezondheid gewenst! 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel goed weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies  
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