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vr 12 juni:  Studiedag, dus alle kinderen vrij 

ma 15 juni:  Groepen 6 Polder-doeproject 

di 16 juni:  Groep 7 naar het Rijksmuseum 

do 18 juni:  Kleuterdag 

vr 19 juni:  Actie ‘Baarn schoon heel gewoon’  

ma 22 juni:  Tweede rapport 

ma 22 juni:  Schoonmaakavond 

di 23 juni:  20.00: Medezeggenschapsraad 

ma 29 en di 30 juni: Oudergesprekken 

do 2 juli:  Groepen 3 naar Paleis Soestdijk 

vr 3 juli:  19.00-21.00: Slotfeest! 

ma 6 juli:   Groep 4 naar Nemo Science Center 

ma 6 juli:  Groepen 6 naar Zuiderzeemuseum 

di 7 juli:   Afscheidsavond groep 8 

do 9 juli:  Groep 5 naar Spoorwegmuseum 

vr 10 juli:  12.00 uur: Begin zomervakantie voor alle groepen 

 

 

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Verlangen. Inhoud: Verlangen naar 

veiligheid, vrede, eerlijkheid en schoonheid. Over droom en werkelijkheid, negativisme en 

hoop. De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Het Grote Droom-Verlangboek van Johannes, deel 1 en 2 (Openbaring 1 en 12). 

Groepen 5 en 6:  

Een rare brief (Openbaring 1); De droom van de vrouw en de draak (Openbaring 12). 

Groepen 7 en 8:  

Een doodenge droom (Openbaring 1); Een vrouw en een draak (Openbaring 12). 

 

Volgens mij komt het ieder jaar zo uit dat het op de dag van onze 

studiedag in juni heel erg warm weer is. Ook morgen lijkt dat weer het 

geval te zijn. Een mooie dag voor de kinderen om lekker buiten te spelen, 

te gaan zwemmen of misschien bent u in de gelegenheid om er met uw gezin een weekendje erop uit te trekken. 

In de tussentijd nemen wij op school de plannen van volgend jaar door, 

zodat wij u volgende week in de nieuwsbrief alvast een aantal zaken 

omtrent komend schooljaar kunnen mededelen. 

 

 

 

Volgende week leest u in deze nieuwsbrief ook 

over de a.s. spreekavonden op 29 en 30 juni. 

Nu wil  ik  u alvast melden dat we op verzoek 

van ouders en leerkrachten de mogelijkheid willen bieden om uw voorkeur uit te spreken 

voor een gesprek in de middaguren. Vandaar dat we het niet meer hebben over 

spreekavonden maar over oudergesprekken. 
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Zoals u weet kunt u vanaf  maandag 22 juni a.s. in 

het ouderportaal het tweede rapport van uw kind 

vinden. Dit is tevens het laatste rapport waarvan 

we in het blauwe mapje een geprint exemplaar 

meegeven. Om die service te verlenen moeten we 

wel het rapportmapje terug hebben ontvangen. 

En dat is nog niet van alle kinderen het geval. U 

mag het natuurlijk thuis ook zelf uitprinten en in 

het mapje doen. 



Educatieve excursies 

Slotfeest vrijdag 3 juli 

 

 

Vrijdagavond 3 juli 

houden wij van 19.00 tot 

21.00 uur ons jaarlijkse Slotfeest. 

Zoals u weet is de start van de Tour de France dit jaar in Utrecht, 

onze eigen provincie! En dan ook nog eens daags na ons slotfeest. 

Ons thema is daarom dan ook: ‘Grand Départ’, een tour door 

Frankrijk. 

Door de hele school werken wij de laatste weken voor de 

zomervakantie over dit thema. Het bewegen op de fiets en het 

bewegen in en door Frankrijk staat centraal. 

Zo wordt het speellokaal omgedoopt in het Louvre, want daar komt een tentoonstelling van mooie kunstwerken 

van de kinderen. 

Maar... het feest op de slotfeestavond willen we beginnen met een fietsoptocht door de Laanstraat. 

De kinderen en/of ouders mogen thuis hun fiets, driewieler of loopfiets feestelijk versieren of oppimpen. We 

gaan er een gezellig gebeuren van maken. Speelt u een instrument dan nodigen wij u hierbij van harte uit om onze 

optocht muzikaal op te luisteren. 

De kinderen mogen deze avond in de groene, gele of bolletjes trui op school komen. 

Op het plein zullen allerlei activiteiten plaatsvinden. Wellicht is er een fietsclinic en zijn er podiumpresentaties . 

En mocht u als ouders een Franse chanson willen laten horen, schroom dan niet.. 

Op het Montmartre kan er geschilderd worden en er is ook 

een karikatuurschilder. Natuurlijk zal de brocantemarkt 

niet ontbreken. 

De kinderen krijgen ook allemaal een gezinskleurplaat mee 

naar huis. Deze mag ingekleurd, geverfd of mooi versierd 

worden. Maak er een prachtig kunstwerk van. Uiterlijk 1 juli 

mag deze bij de leerkracht ingeleverd worden. We maken er 

een klein wedstrijdje van, want de mooiste/origineelste 

kleurplaat wint een prijs. 

Wij hopen dat wij met elkaar dit schooljaar op deze gezellige, 

Franse manier mogen afsluiten, natuurlijk onder het genot van 

een praatje, muziek, een hapje en een drankje.  

Wij nodigen u hierbij dus van harte uit. 

Wees welkom! 

Bienvenue!!  

 

 

Zoals ieder jaar beleven alle groepen aan het eind van het jaar een extra 

excursie die bekostigd wordt vanuit het schoolfonds. Sommige groepen zijn al 

geweest, andere gaan het binnenkort nog beleven. We zetten de bestemmingen even op een rij: 

Groepen 1/2: Boerderij Kuijer (31 maart/1 april jl.) 

Groepen 3: Paleis Soestdijk (2 juli a.s.)  
Groep 4: Nemo Science Center (6 juli a.s.) 

Groep 5: Spoorwegmuseum (9 juli a.s.) 

Groepen 6: Zuiderzeemuseum (6 juli a.s.) 

Groep 7: Rijksmuseum (16 juni a.s.) 

Groep 8: Anne Frankhuis (19 mei jl.) 
 
Gisteren hoorden we één van de kleuters zeggen: “Er zitten receptierupsen in de boom!”  
Nou, hij zat in de buurt met zijn opmerking, want we hadden inderdaad te maken met processierupsen in de 
eikenboom op het kleuterplein. Inmiddels zijn ze door de Gemeente verwijderd. 

Met vriendelijke groet en alvast een heel fijn weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 

Nu begrijpt u ook waarom voor de plek van de 

camping tijdens de Kleuterdag volgende week ook 

gekozen is voor Douce France:  dus “Camping Bonjour”!  


