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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.:  Groepen 3 t/m 8 gaan ’s morgens schaatsen 

do 19 febr.:  Doemiddag  
vr 20 febr.:  Podiumpresentaties                                                     

ma 23 t/m vr 27 febr.: Voorjaarsvakantie 

 

 

Volgende week ronden we het thema Dat heb je verdiend! af. 

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: Feest voor de jongste zoon (Lucas 15, 11-32); De barmhartige Samaritaan 

(Lucas 10, 25-37). 

Groepen 5 en 6: De verloren zoon (Lucas 15, 11–32); De broer van de verloren zoon (Lucas 15, 

11-32). 

Groepen 7 en 8:  

Een bijzondere vader (Lucas 15, 11–32); Wat de vader verdiende (Lucas 15, 11-32). 

 

 

Vorige week heb ik u al uitgelegd over het rapport dat u 

a.s. maandag in het ouderportaal kunt vinden. Gaat u er 

maar vanuit dat deze module a.s. maandag vanaf 12.00 uur is geopend. Om 14.45 uur komt uw 

kind met de papieren versie uit school. We gaan er van uit dat u het uitgebreide artikel over de nieuwe 

Cito normering in de vorige nieuwsbrief goed hebt gelezen. 

Voor de zekerheid melden we op deze plek nog wel even de afspraak dat de kleuters die na de 

herfstvakantie zijn gekomen nu nog geen rapport krijgen. In plaats daarvan ontvangen ze een ‘wendiploma’. 

Nog even iets anders over het ouderportaal: 

Steeds meer ouders ontdekken dat ze daar hun eigen gegevens kunnen vinden en hoe ze wijzigingen kunnen 

doorgeven. Bij dat laatste is het goed om alle gegevens nog eens door te nemen, want wellicht zijn er zaken die 

inmiddels veranderd zijn. Zo komen we bij verschillende gezinnen namen van huisartsen tegen die al een poosje met 

pensioen zijn… 

 

 

Het bovengenoemde rapport vormt een prima 

uitgangspunt voor een gesprek met u op één van de twee spreekavonden op dinsdag 17 

en woensdag 18 februari a.s. De noodzaak daartoe speelt alleen in groep 8 een stuk 

minder, omdat met die ouders onlangs al een adviesgesprek is gevoerd. Een gesprek op 

één van deze avonden is voor hen daarom niet per se noodzakelijk. 

Evenals voorgaande keren is het de bedoeling dat u de aanmelding op digitale wijze doet. 

Wilt u dit doen via de link: aanmelding voorkeur spreekavond februari 2015 

Wij vragen u om dit te doen uiterlijk maandag 9 februari a.s.! Op dinsdag 10 februari gaan we namelijk het 

rooster maken, dus zorg dat u zich voor die tijd hebt aangemeld! 
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Samenwerkingsverband De Eem 

Ziekte 

Sportieve evenementen verplaatst 

Vrijdags om 12.00 uur 

 

 

 

Vorig jaar hebben we u een aantal keren geïnformeerd over het nieuwe 

Samenwerkingsverband De Eem. Het kan zijn dat u door deze informatie voorlopig 

voldoende op de hoogte bent van alle veranderingen ten aanzien van passend onderwijs 

en zorg. Maar wellicht leven er bij u toch nog vragen die u graag beantwoord wilt zien. 

Daarom organiseert het SWV De Eem op woensdagavond 22 april van 20.00 tot 21.30 

uur een avond voor ouders van kinderen die basisonderwijs volgen. 

Deze avond gaat men op 6 verschillende locaties (Amersfoort, Baarn, Bunschoten-

Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en 

Woudenberg) organiseren.  

Behalve vragen die u misschien hebt, wil het SWV ook aan u een aantal vragen 

voorleggen: 

 Welke vragen/problemen leven er bij ouders ten aanzien van passend onderwijs? 

 Welke termen (in onderwijs- en zorgland) roepen nog verwarring op? 

 Welke informatie zou u graag nog willen ontvangen? 
 Welke adviezen willen/kunnen jullie ons nog meegeven tav deze avond? 

Ieder antwoord, groot of klein, waarderen wij al enorm zodat wij in de voorbereiding er van alles aan kunnen doen 

om zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes van ouders en een avond op maat te maken. 

Reacties mag u sturen naar e.vanginneken@swvdeeem.nl  Namens Ella van Ginneken alvast bedankt voor uw reactie 

en hopelijk tot 22 april! Er komt later nog informatie over de exacte locatie. 

  

Op de Baarnse scholen zijn momenteel niet alleen veel kinderen ziek, maar ook veel leerkrachten. Ik 

begreep dat ook de scholen voor voortgezet onderwijs daar deze weken mee te kampen hebben.  

Ook op onze school is het momenteel raak. Gisteren drie en vandaag zelfs vier zieke 

leerkrachten. En we hebben geen grote lijst van vaste invalkrachten. Daarom zijn we blij 

met ons leerkrachtenteam waar parttimers extra willen komen om hun zieke collega te 

vervangen. En als dat niet lukt hebben we gelukkig ook nog ex-Lio Anne Pronk, ex-collega 

Ria Siemons of Pabo-studenten die bereid zijn om in te springen. Het is heel fijn dat we het 

tot nu toe telkens op deze manier kunnen oplossen, waardoor we geen groepen hoeven 

op te delen of naar huis te sturen. 

 

Afgelopen week ontvingen we het bericht dat een tweetal 

sportevenementen verplaatst moeten worden. Men schijnt namelijk op de bewuste data 

niet genoeg studenten van de sportacademie in te kunnen zetten. Zo leest u in de 

jaarflyer dat op vrijdag 13 maart het voetbaltoernooi gehouden zou worden voor de 

groepen 7 en 8, en dat op donderdag 9 april het zwemfestijn voor de groepen 4 en 5 zou 

worden georganiseerd. Zodra de definitieve nieuwe data bekend zijn, zullen we deze aan 

u doorgeven. 

 

Iedere vrijdag om 12.00 uur hebben we een situatie waarbij 

tegelijkertijd de groepen 3 en 4 naar huis gaan en de groepen 5 en 6 ook naar buiten komen voor 

hun buitenpauze. Tijdens deze pauze worden zij begeleid door een aantal pleinwachten. Voor hen 

is het prettig wanneer de kinderen uit groep 3 en 4 er niet lang over doen om het plein te 

verlaten. De leerkrachten en de ouders van de derde en vierde groepers kunnen daaraan 

meewerken. Aan mijn collega’s heb ik gevraagd om de kinderen zo snel mogelijk naar buiten te brengen en aan u als 

ouders vraag ik om niet te lang op het schoolplein te blijven. 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel fijn weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies  

mailto:e.vanginneken@swvdeeem.nl

