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ma 13 april:   20.00: Ouderraad 

di 14 april:  Groep 5 boerderijbezoek 

do 16 april:  Verkeersexamen groep 7 theorie 

do 16 april:   Doemiddag 

ma 20 april:  20.00: Medezeggenschapsraad 

di 21 t/m do 23 april: Eindtoets groep 8 

do 23 april:  Doemiddag 

vr 24 april:  Koningsspelen  
ma 27 april:  Koningsdag » iedereen vrij 

do 30 april:  Doemiddag 

ma 4 t/m vr 15 mei: Meivakantie 

 

 Volgende week gaan we verder met het thema: Veranderen. 

Inhoud: Over veranderen van woonplaats, van gewoontes. Over 

zelfgekozen of noodgedwongen veranderingen in je leven. Over vertrouwen in mensen en 

geloven in een goede toekomst. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Ruth mag aren plukken (Ruth 1, 20-22); Boaz heet Ruth welkom (Ruth 2, 4-23).  

Groepen 5 en 6: Beginnen is moeilijk (Ruth 2); Een plannetje (Ruth 3). 

Groepen 7 en 8: Anders met elkaar omgaan (Ruth 2); Andere gewoontes (Ruth 3). 

 

 

 

 

Terwijl uw kind genoot van een extra vrije dag na Pasen, waren alle teamleden (en 

een aantal stagiaires) dinsdag op school aanwezig om het met elkaar over een aantal onderwerpen te hebben. In 

nieuwsbrief-27 schreef ik al over één van de items, namelijk Scholen in Talenten, het driejarige traject in het kader van 

kunst en cultuur. Leuk om van elkaar te zien en te horen welke ervaringen hiermee al zijn opgedaan. Met veel 

enthousiasme gaan we hiermee verder.  
Op deze zinvolle dag hadden we het ook over coöperatieve werkvormen waarmee we dit schooljaar voor het eerst 

werken en waar we ook zeker mee doorgaan. 

Op de agenda stond ook het Schoolplan 2016-2020. Aan het eind van dit kalenderjaar willen we dit plan gereed 

hebben en daarom bespreken we tijdens iedere studiedag een bepaald deel daarvan. Juist doordat een aantal van onze 

PABO-stagiaires aanwezig was, bleek het heel zinvol om op deze dag de begeleiding van studenten te bespreken. 

Hierdoor konden zij zelf ook hun eigen ervaringen met het hele schoolteam delen.  

Een dergelijke dag noemen we een studiedag, maar er komen ook bepaalde zaken 

langs waarvan we het belangrijk vinden om echt met elkaar een beslissing over te 

nemen. Ditmaal gold dat b.v. voor de methode aanvankelijk lezen die we in groep 3 

gebruiken. De werkgroep die had gestudeerd op de keuze uit twee voor de hand 

liggende methodes nam het team mee in hun onderzoekproces. Uiteindelijk blijkt de 

nieuwe versie van de huidige methode Veilig Leren Lezen (de zgn. Kim-versie) de 

meeste voordelen te hebben. Na een goede, inhoudelijke bespreking konden we 

daarom met elkaar de keuze maken om voor deze methode te kiezen. 

Het was weer goed om op deze dag in alle rust met z’n allen bijeen te zijn en aan het 

eind van de dag te concluderen dat we heel veel hadden gedaan. 

De laatste studiedag van het schooljaar zal zijn op vrijdag 12 juni. 
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Bijlage 

Samenwerkingsverband organiseert ouderavond 

Doemiddagen 

Koningsspelen 

 

 

 

 

 

 

Al vaker schreven we in de nieuwsbrief over ons Samenwerkingsverband De Eem. De 

medewerkers van dit SWV vinden het van belang om ook de ouders van onze leerlingen 

goed op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Daarom 

organiseren ze op woensdag 22 april a.s. in alle deelnemende gemeenten een ouderavond. 

In Baarn zal deze avond worden gehouden in basisschool De Uitkijck, van 20.00 tot 21.30 

uur. Een dezer dagen ontvangt u een officiële uitnodiging hiervoor. 

 

  

 
Volgende week donderdag beginnen we aan de derde en laatste serie 

doemiddagen van dit schooljaar. Wat fijn dat we ook nu weer kunnen 

rekenen op voldoende ouders die hierbij ondersteuning gaan verlenen! 

De kinderen in de groepen 3 t/m 8 kregen vandaag de gelegenheid om hun 

voorkeuren kenbaar te maken uit de 16 verschillende workshops. Daar zitten 

bekende activiteiten bij, maar ook deze keer weer een paar leuke, nieuwe 

keuzemogelijkheden. De doemiddagen worden vast weer een feestje! 

 

We hebben nog wel een vraag over de doemiddagen: 

Voor één van de activiteiten heeft men behoefte aan een behoorlijke hoeveelheid lint, knopen en stofjes. Wanneer 

u ons hieraan zou kunnen helpen, dan mag u dat inleveren bij collega Anneke Sonnenberg in groep 3A. Alvast 

bedankt! 

 
 
 

Op vrijdag 24 april a.s. vinden voor de derde keer de Koningsspelen plaats. De activiteiten zullen overeenkomen 

met die van vorig jaar, dus Koningsontbijt, Koningsdans, Koningsloop en 

Koningsspelen. Het ontbijt (van Jumbo!) gebeurt in iedere klas, de koningsdans met de 

hele school op het plein (in heel Nederland), de koningsloop vlakbij de school met alle 

groepen en de koningsspelen in aparte bouwen (groepen 1 t/m 4 op school en groepen 5 

t/m 8 in De Trits).  

Morgen krijgen we meer informatie over de spelen in De Trits, dus volgende week 

kunnen we u meer melden. We weten wel nu al dat er die ochtend bij de spelen hulp 

nodig is, dus het zou fijn wanneer u alvast nadenkt of u daarvoor beschikbaar bent. 

 

 
 

 

 

Vorige week stuurden we een bijlage van de ene speeltuinvereniging, vandaag een flyer van de andere speeltuin. 

 

 

Met vriendelijke groet,   

en een heel prettig weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 

 

 

 


