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do 30 april:  Doemiddag 

ma 4 t/m vr 15 mei: Meivakantie 

di 19 mei:  Groep 8 naar Anne Frankhuis / Kleuters ’s middags vrij  
do 21 t/m vr 29 mei: Verkeersweek 

do 21 mei:  Groep 7 Praktisch verkeersexamen  

vr 22 mei:  Groepen 7 en 8 Schoolvoetbaltoernooi 

ma 25 mei:   Tweede Pinksterdag  
di 26 mei:  Verkeersdag met ANWB Streetwise 

do 28 mei:  Groepen 4 en 5 Schoolzwemfestijn 

di 2 t/m vr 5 juni: Avondvierdaagse 

 

 

 

In de week na de meivakantie gaan we nog even verder met het thema Hemel en aarde  

Inhoud: Over de symboliek van wind, wolken en lucht en over het geheim van wat zich tussen 

hemel en aarde afspeelt. 

De verhalen in de week van 18 t/m 22 mei: 

Groepen 1 t/m 4: Hemelvaart (Handelingen 1, 1-12); Pinksteren (Handelingen 2) 

Groepen 5 t/m 8: De hemel (Handelingen 1, 4-11); Vuur! (Handelingen 2, 1-14) 

 
 

 
 

Na de geslaagde koningsspelen, een gezellige 

Koningsdag en deze week een paar gewone schooldagen gaan we na 

morgen twee weken genieten van de meivakantie. Nu dit jaar de 

Koningsdag niet in de meivakantie valt kunnen we misschien meer dan 

anders stilstaan bij 4 en 5 mei.  

Dat komt goed uit, want we hebben wat 5 mei betreft dit jaar te 

maken met een lustrumjaar. Al 70 jaar mogen we in Nederland 

genieten van onze vrijheid! 

Wat mooi dat we dit aan onze kinderen/leerlingen mogen meegeven en dat we ervaren dat zij dit ook goed 

oppakken. Dat zien we b.v. terug wanneer we het in de bovenbouw hebben over de Tweede Wereldoorlog, Anne 

Frank, het onderduiken enz. Dan is het fijn dat de leerlingen in groep 8 heel gemotiveerd meedoen aan het 

ontwerpen van tekeningen voor de stoeptegelwedstrijd en dat ze zich spontaan opgeven voor de bevrijdingsloop. 

Wat de stoeptegels betreft heeft de Baarnse jury inmiddels de winnaars van alle 8 scholen bekendgemaakt. Van de 

Amalia-Astro vond men het ontwerp van Mara Brandsen het mooiste. Gefeliciteerd, Mara! 

Wat de bevrijdingsloop betreft waren er veel meer aanmeldingen dan dat er mee kunnen doen. Uiteindelijk zijn 

Tristan Claus, Eva van der Horst, Puck Lambooy, Emma Lub, Sjoerd Pape en Lucas Vendel de gelukkigen. Deze 

kinderen lopen met nog 34 andere kinderen in de nacht van 4 op 5 mei in estafettevorm met de brandende fakkel van 

Wageningen naar Baarn. Op dinsdagochtend 5 mei zal om 9.00 uur op de Brink het Baarnse bevrijdingsvuur worden 

ontstoken. 

 

 

 

Vanochtend hebben de laatste kinderen zich aangemeld voor de A4D. Omdat sommigen het 

dinsdag en woensdag waren vergeten stond de ouderraad ook vanochtend nog op het plein voor 

de laatste inschrijvingen. In totaal lopen iets meer dan 200 kinderen van onze school mee! 
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Technieklessen 

 

 

 

Al eerder berichtten we u over onze techniekzolder (het ‘science lab’) en de lessen die 

daar worden gegeven. Degene die daar als vrijwilliger lessen verzorgt is Bart van Teutem. Met ondersteuning van een 

aantal ouders verzorgt hij op dinsdagochtend lessen ‘wetenschap en technologie’ aan de groepen 5 t/m 8. Ik ontving 

van hem het volgende stukje: 

 

Wat begon als een pilot van losse lessen om kinderen via onderzoekend en ontwerpend leren kennis te laten op doen over 

basale natuurkundige verschijnselen en verklaringen en technologische ontwikkelingen (aerodynamica, elektriciteit, magnetisme, 

luchtdruk) groeit nu uit tot een volwaardig leerplan waarin ook Natuuronderwijs opgenomen gaat worden. 

Onderwijs in Wetenschap, Natuur en Technologie (WNT) is niet een leuke knutsel- of pauze-activiteit voor kinderen maar 

wordt door onderwijsexperts en beleidsmakers gezien als de manier om kinderen duurzaam in aanraking te laten komen met 

de 21st century skills. Hieronder vallen o.a. het aanleren van een onderzoekende houding, kritisch en logisch leren denken 

vanuit problemen en vraagstukken en ICT-skills. Deze vaardigheden worden beschouwd als een noodzakelijke voorbereiding op 

wat er van kinderen in de toekomst verwacht wordt. 

Onderwijs in WNT moet niet gezien worden als iets dat naast meer basale vakken als taal en rekenen gegeven moet worden 

maar juist als een vak waarin gewerkt wordt aan de uitbreiding van de woordenschat (academisch taalgebruik) en de 

toepassing van rekenvaardigheden. 

Onderwijs in WNT zal vanaf 2017 een verplicht onderdeel van elk leerplan in basisscholen in Nederland worden. Sommige 

scholen zijn hier al heel ver in en ik ben de afgelopen tijd bezig geweest met het bezoeken van die voortrekkersscholen en het 

overleggen met specialisten op het gebied van Wetenschap en Technologie van de universiteit Utrecht, Sciencemuseum NEMO 

en de projectleider van Edu-science over hoe dit leerplan zodanig vorm te geven dat het aansluit bij de kern- en leerdoelen van 

het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) en past binnen de onderwijsvisie van onze school. 

Ook zijn we druk bezig om subsidie te krijgen voor de uitbreiding, verdieping en verankering van dit project. 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over het WNT-onderwijs kunt u mij persoonlijk aanspreken of via de mail 

berichten: bart_van_teutem@live.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlagen 

Vrije middag voor de kleuters 

Verkeersweek 

 

 

 

 

 

Ik herinner u hierbij aan de studiemiddag van de leerkrachten in de kleuterbouw op 

dinsdag 19 mei a.s. Evenals 30 oktober en 16 februari jl. is het de bedoeling dat u uw 

kind die dag om 12.00 uur ophaalt. 

 

 

 

 

 

Het is al jarenlang een traditie dat we 

gedurende één 

week in mei extra aandacht geven aan het vak verkeer. In die week vindt ook altijd het praktisch 

verkeersexamen van groep 7 plaats, doet groep 8 op bepaalde dagen de Actie Stoeprand en doen 

we op één van de dagen iets speciaals met de hele school. Dat laatste is ditmaal ANWB 

Streetwise. De laatste keer dat we hen een dag op bezoek hadden is inmiddels drie jaar 

geleden.  

Op dinsdag 26 mei komen er medewerkers van Streetwise naar school die met iedere klas een 

bepaalde activiteit gaan doen. In de volgende nieuwsbrief zullen we er meer over schrijven. 

 

 

 

 

Ook graag uw aandacht voor de bijlagen over activiteiten in de mei- en zomervakantie.  

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel fijne meivakantie gewenst, 

Jacques van der Vlies 


