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Geslaagde Streetwise-dag! 

Avondvierdaagse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

di 2 t/m vr 5 juni: Avondvierdaagse 

ma 8 juni:   20.00: Ouderraad  
vr 12 juni:  Studiedag, dus alle kinderen vrij 

ma 15 juni:  19.30: Bijeenkomst pleinwachten 

di 16 juni:  Groep 7 naar het Rijksmuseum 

do 18 juni:  Kleuterdag 

vr 19 juni:  Actie ‘Baarn schoon heel gewoon’  

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema: Overbrengen.  

Inhoud: Je boodschap overbrengen, communiceren, overtuigen, je hart luchten en je gelijk 

halen. Je verhaal kwijt kunnen, in beeld, woord, gebaar. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Saulus ziet het licht (Handelingen 9, 1-9); Het verhaal gaat verder 

(Handelingen 9, 20-31).  

Groepen 5 en 6: Naar welke boodschap luister je? (Handelingen 19, 23-40); Paulus schrijft een 

brief aan Korinte (Korintiërs 11, 17-34). 

Groepen 7 en 8: Een moeilijke boodschap (Handelingen 19, 23-40); Goede raad op afstand (1 

Korintiërs 11, 17-34). 

 

 

Volgende week is het zover: de avondvierdaagse! In de bijlage 

vindt u alle afspraken m.b.t. de Avondvierdaagse. Natuurlijk praten we vooraf in de klas met 

de kinderen over de gang van zaken. Maar het lijkt ons handig wanneer u deze bijlage vóór 

volgende week dinsdag ook thuis met uw kind doorneemt. 

 

Als het goed is, is uw kind afgelopen dinsdag thuisgekomen met 

enthousiaste verhalen over Streetwise. Op onze Facebook-pagina vindt u 

een serie foto’s van deze dag. En hier een kleine selectie daarvan. 
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Bijlagen 

Enquête 

Terugblik kangoeroewedstrijd 

Kleuterdag 

 

   

 

Over drie weken is het zover. Op donderdag 18 juni is de kleuterdag!  Dit jaar staat de kleuterdag  in het teken van 

de camping. 

Om het kleuterplein om te toveren in een heuse camping,  hebben we een beetje hulp  

nodig. Hebt u thuis een klein tentje, een kleine parasol (met voet) een oud luchtbed of 

andere leuke dingen die we kunnen gebruiken, wilt u deze dan aan de kleuterjuffen 

geven? 

We beginnen die dag om 8.30 uur. De kinderen mogen om 13.00 uur weer opgehaald 

worden. Mocht uw kind na schooltijd naar de BSO gaan, wilt u dit dan doorgeven aan 

de betreffende BSO? 

Binnenkort krijgen de kinderen nog een uitnodiging voor deze dag. 

 

 

 

 

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en 

wiskundewedstrijd gehouden. Dat gebeurt in ruim 50 landen.  

Ook dit jaar deed een groep van 50 kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de Amalia-Astro mee.                                        

De afgelopen week kregen we de uitslag van deze wedstrijd. Behalve een certificaat met de door hen behaalde punten 

kregen ze allemaal een spelletje om hun brein te scherpen. 

Geweldig dat zoveel kinderen zich voor deze rekenwedstrijd hebben ingezet.  

Absolute toppers waren er ook! In groep 8 scoorde Mara Brandsen het hoogste en in groep 7 was 

Bart van Andel  de beste. Deze groepen maakten wizSMART. 

In groep 6 behaalden Merijn Groot en Marijn van de Graaf de meeste punten en in groep 5 was      

Rick Pap de beste. Zij maakten wizKID. 

 

 

 

 

U ontving deze week de enquête die in de vorige nieuwsbrief al was toegelicht. We hopen 

ook als school dat u deze wilt invullen, want daar kunnen we ons voordeel mee doen. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het ingevulde formulier uiterlijk maandag 1 juni a.s. op 

school in te leveren? Alvast bedankt, mede namens Chris Rog. 

 

 

 

 

Sinds 1990 bestaat in  Baarn de stichting ‘Baarn helpt Peris’.  De stichting levert humanitaire (nood)hulp in het plaatsje 

Peris, in Roemenië. Deze hulp wordt mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers, sponsoren, activiteiten en 

giften van donateurs. Op 26 juni organiseren ze een benefietconcert. In een bijlage leest u er meer over. 

Een andere bijlage is van Vita 2000. Voor hun lessen in ‘onze’ gymzaal is deze gymnastiekvereniging op zoek naar een 

leidster. 

 
 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel mooi weekend gewenst,      

Jacques van der Vlies 


