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do 11 februari:   Doemiddag 

di 16 en wo 17 februari:  Oudergesprekken 

do 18 februari:   Groepen 5 en 6 naar de Speeldoos 

vr 19 februari:   Podiumpresentaties 

ma 22 t/m vr 26 februari: Voorjaarsvakantie 

di 1 maart t/m wo 23 maart: Vastenactie 

di 1 maart:   Groepen 7 naar Waterzuivering 

ma 7 maart:   Groep 8 Afvalproject 

ma 7 maart:   20.00: Ouderraad 

di 8 maart:   20.00: Medezeggenschapsraad 

di 15 maart:   Groepen 1/2 drama-voorstelling 

wo 16 maart:   Groepen 7 Boomfeestdag 

do 17 maart:   Afscheid juf Evarien 

vr 18 maart:   Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 

do 24 maart:   Paasviering op school 

vr 25 t/m ma 28 maart:  Paasweekend 

di 29 maart:   Studiedag, dus alle kinderen zijn vrij 

 

 

Volgende week beginnen we met het thema Van kwaad tot erger. 

Inhoud: Omgaan met ruzies en tegenstellingen; geweldspiraal en conflict beperken. 

Groepen 1 t/m 4: De koning hoeft zijn geld niet terug (Matteüs 18, 21-27). 

Groepen 5 en 6: Kijk naar jezelf (Johannes 8, 1-11). 

Groepen 7 en 8: De eerste steen (Johannes 8, 1-11). 

 

 

 

Hopelijk is het u gelukt om het 

rapport van uw kind(eren) op het ouderportaal te bekijken. Sommige ouders hadden even 

een probleem, omdat ze niet meer over de inloggegevens beschikten. Zij hebben inmiddels 

nieuwe codes ontvangen. U doet er verstandig aan om deze ergens vast te leggen, zodat u 

voortaan altijd moeiteloos in het ouderportaal kunt komen. Dat zal namelijk de komende jaren steeds vaker 

noodzakelijk zijn. Vanzelfsprekend kunt u zelf het rapport nog steeds afdrukken. Ik zag en begreep dat dit goed is 

gelukt. De ouders die hiermee nog problemen hebben, kunnen even kijken naar de instelling van uw computer of 

printer. Het ligt in ieder geval niet aan Parnassys. 

Wanneer u zichzelf tijdig hebt aangemeld voor de oudergesprekken, ontvangt u vandaag of morgen de uitnodiging 

hiervoor. 

 

 

Zoals u weet zet collega Evarien Schönthaler op 1 

maart een punt achter haar onderwijsloopbaan. Afgelopen week werd bekend wie haar taken 

gaan overnemen. De Plusklassen van de stichting (dinsdag in Baarn, woensdag in Soest) 

komen onder begeleiding van Alexandra Pondman te staan. Onze eigen plusgroep (op 

donderdagochtend) zal worden overgenomen door Anne Pronk. Met dat laatste zijn we 

natuurlijk erg blij, want Anne draait al een aantal jaren mee bij ons op school en lijkt ons zeer 

geschikt om met deze groep kinderen aan de slag te gaan. 
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Verlofaanvraag 

Nieuwe pleinwachten gevraagd 

Schoolvakanties 2016/2017 

Bijlage 

Muzieksubsidie 

 

 

 

Inmiddels zijn de vakanties van komend schooljaar bekend: 

Herfst:  ma 17 oktober t/m vr 21 oktober 2016 

Kerst:  ma 26 december 2016 t/m vr 6 januari 2017 

Voorjaar: ma 27 februari t/m vr 3 maart 2017 

Paasweekend: vr 14 april t/m ma 17 april 2017 

Mei:  ma 24 april t/m vr 5 mei 2017 

Hemelvaart: do 25 en vr 26 mei 2017 

Pinksteren:       ma 5 juni 2017 

Zomer:  ma 10 juli t/m vr 18 augustus 2017 

In een later stadium zullen we u informeren over de data waarop de studiedagen zullen plaatsvinden. 

 

 

 

 

Het gebeurt regelmatig dat ouders het aanvragen van een vrije dag via de E-mail doen. In 

de jaarflyer verwijzen we u echter naar de speciale formulieren die u op de website kunt 

vinden. Daar treft u ook de regelgeving aan. 

 

 

 

 

Aan het eind van dit schooljaar gaat een aantal pleinwachten stoppen 

met hun taak, o.a. doordat hun jongste kind van school gaat. Dit 

betekent dat we tijdig op zoek gaan naar ouders die het leuk vinden 

om één of twee dagen per week tussen 12.00 en 13.00 uur hierbij te 

helpen. 

Het gaat om het toezicht van de bovenbouwgroepen (5 t/m 8), dus op 

het grote plein, op maandag en/of dinsdag. Er staat een 

vrijwilligersvergoeding tegenover. 

Voor overige informatie of aanmelding kunt u terecht bij Judith van 

Wijk, tel. 035-5412579, E-mail: famvanwijk@ziggo.nl. 

Op onze school zijn we blij met de prima organisatie van het 

overblijven en dat willen we ook komend schooljaar zo houden! U 

kunt ons daarbij helpen. 

 

 

 

U hebt er vast al over gelezen of op de televisie gezien: de muzieksubsidie die basisscholen kunnen aanvragen om 

ervoor te zorgen dat de muziekles vaker op het rooster komt te staan. Dit geld wordt 

beschikbaar gesteld vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie.  

Natuurlijk gaan wij als school ook deze aanvraag indienen. De afgelopen jaren hebben 

we al laten zien dat we de lessen in kunst en cultuur (naast muziek betreft dit ook 

beeldende vorming, drama, dans enz.) heel belangrijk vinden. Alle collega’s volgen al 

geruime tijd workshops in één van deze disciplines, waaronder dus ook muziek. Al 

eerder schreven we over dit traject ‘Scholen in Talenten’. We hadden dus al plannen 

om vanaf komend schooljaar de muziekles meer gestructureerd op de kaart te zetten. 

Deze subsidie komt dus erg goed uit. Binnenkort hopen we u te informeren hoe we hieraan vorm gaan geven. 

 

  

 

Van één van de ouders ontving ik een flyer van een gezellige activiteit die binnenkort door de 

speeltuinvereniging wordt georganiseerd voor kinderen in groep 7 en 8. 

 

 

Met vriendelijke groet en  

alvast een heel fijn weekend toegewenst,    

Jacques van der Vlies  


