
Trefwoord 

Opbrengst Sponsorloop 

               
ma 16 mei:   Tweede Pinksterdag 
di 17 t/m vr 20 mei:  Verkeersweek 
wo 18 mei:   Groep 3: excursie naar Meander MC 
do 19 mei:    Groepen 7: Verkeersexamen op de fiets 
do 19 mei:   Groepen 4 en 5: Schoolzwemfestijn in de Trits 
di 24 mei:   Groep 4A: Boerderijbezoek (ochtend) 
di 24 mei:   Groepen 3 en 4: “De fantastische meneer Vos” in de Speeldoos (middag) 
wo 25 mei:   Groep 4B: Boerderijbezoek 
do 26 mei:   Groep 8: Cantonspark 
ma 30 mei:   Kleuters ’s middags vrij 
wo 1 juni:   Kleuterdag 
do 2 juni:   Groepen 7 en 8: Atletiekdag 
   

Volgende week gaan we verder met het thema ‘Neem de 
tijd’. Inhoud: Tijd benutten of verdoen, tijd rekken of verhaasten; tijd nemen om te 
werken, te lummelen of te feesten (onder andere Hemelvaart en Pinksteren).  
Bijbelverhalen groepen 1 t/m 4: 
Week 19 en 20: Er is een tijd van… (Prediker 3, 1-8); Hemelvaart (Handelingen 1, 4-
12); Pinksteren (Handelingen 2). 
Bijbelverhalen groepen 5 en 6: 
Week 19 en 20: Alles heeft zijn tijd (Prediker 1, 1-18 en 3, 1-15); De wolk van God 
(Handelingen 1, 4-14); Vuur! (Handelingen 2, 1-24). 
Bijbelverhalen groepen 7 en 8: 
Week 19 en 20: Alles heeft zijn tijd (Prediker 1, 1-18 en 3, 1-15); Op de berg 
(Handelingen 1, 4-14); Pinksteren (Handelingen 2, 1-24). 
  

 
Inmiddels hebben we van de meeste kinderen de opbrengsten van de 

sponsorloop ontvangen. Dit betekent dat we best alvast 
kunnen noemen dat de kinderen 5000 euro bijeen 
hebben gelopen. Dit is natuurlijk een fantastisch bedrag! 
Daarom willen we alle sponsors heel hartelijk bedanken 
voor hun bijdrage! 
Van sommige ouders en kinderen hoorden we wel dat 
hun opbrengst nog moet worden ingeleverd. Om die 
reden spreken we over een voorlopige opbrengst en 

hopen we volgende week het uiteindelijke bedrag te kunnen melden. We weten 
nu wel dat we al voldoende hebben om de nota’s te kunnen voldoen. Alles bij elkaar (inclusief plaatsing en nieuwe, 
veilige ondergrond) zijn we ongeveer 12.000 euro kwijt. Met het bedrag uit de reservering (5000 euro), de bijdragen 
vanuit het schoolfonds (1000 euro) en overblijven/continurooster (1000 euro) hoopten we dus dat we 5000 euro door 
de sponsorloop zouden binnenhalen. Alles wat nu nog boven de 5000 euro binnenkomt gaan we gebruiken om andere 
kleinere wensen t.b.v. het schoolplein te kunnen realiseren. 
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Sinds kort hebben we als school een nieuwe netwerkbeheerder: 

Cloudwise. Dit heeft ook consequenties voor de leerlingen en indirect voor u. Daarom is 
het belangrijk dat u de bijbehorende informatiebrief goed doorneemt. U vindt deze als 
bijlage 

 
 
Sommige ouders hebben deze week al ervaren dat er soms problemen zijn met 

de telefoonverbinding. Dit heeft deels te maken met de bovengenoemde omzetting naar Cloudwise. 
Wanneer u de school telefonisch niet kunt bereiken, doet u er verstandig aan om even een e-mail (het 
info-adres) te sturen naar school. 

 
 
Eenmaal per jaar besteden we gedurende de zogenaamde 

verkeersweek extra aandacht aan het vak verkeer. Deze staat dit schooljaar 
volgende week gepland. In die week vindt namelijk ook het praktisch 
verkeersexamen van groep 7 plaats. Daarnaast hebben we ditmaal voor de groepen 1 
t/m 6 de zogenaamde SAVE-kar van VVN Baarn op school staan waarmee we op het 
schoolplein leuke en leerzame dingen kunnen doen. Voorts moet u volgende week 
extra goed opletten waar u uw auto parkeert. Dat moet u natuurlijk altijd, maar soms gaat dat niet goed en 
sommigen van u hebben in de afgelopen week al een bekeuring daarvoor gekregen. Er is namelijk genoeg plek in de 
omgeving van school, maar in geval van haast lukt het misschien even niet om iets verder te lopen met uw kind. De 
leerlingen van groep 8 doen daarom volgende week een Actie Stoeprand en delen ook een ‘bekeuring’ uit aan 
foutparkeerders. Daarnaast bereiden we groep 8 zelf ook voor op het verkeer wanneer ze binnenkort naar het VO 
gaan. 

  
De schoolwas (hand-, thee- en vaatdoeken) wordt beurtelings door diverse 

ouders gedaan. Soms valt er wel eens een ouder af, dus het is fijn wanneer we weer een aantal 
nieuwe ouders hebben die bereid zijn om af en toe dit klusje voor hun rekening te willen nemen. 
Info en aanmelden bij Betty (iedere ochtend aanwezig). Hoe meer ouders dit willen doen, hoe 
minder vaak je aan de beurt bent. 
 

 
Misschien weten nog niet alle ouders dat ‘Team Pascal’ slaat op Pascal Vendel. Pascal (vader 
van o.a. Julia in groep 6) werd ruim twee jaar geleden geconfronteerd met de ziekte ALS. 

Telkens zijn er nieuwe ondersteuningsinitiatieven. Zo wordt op dit moment hard gewerkt aan een evenement op 
zaterdagavond 28 mei a.s. In de bijlage vindt u de bijbehorende flyer met informatie. U kunt ook voor de nodige 
informatie terecht op: http://www.speeldoosbaarn.nl/genre-overzicht/podium-xtra/item/samen-strijden-tegen-als 
  

Op zaterdagmiddag 28 mei is er onder de noemer ‘Baarn 
Knikkert’ een groot kinderfeest op de Baarnse Brink. Centraal 

staat het knikkeren, maar daaromheen is er nog veel meer te doen voor de kinderen. 
Het is geen commercieel evenement, iedereen van 6 - 12 jaar mag meedoen en de 
deelname aan alle onderdelen, inclusief het knikkertoernooi, is gratis. Daarom sturen 
we graag de flyer als bijlage mee. 

 
 
Een andere bijlage betreft een flyer over ‘Gymkids’. Dit is een initiatief van Vita dat samen met 

de gemeente is genomen als vervolg op de extra bewegingslessen in het kader van de Motorische Screening. Maar 
het staat open voor alle kinderen. 
 
Met vriendelijke groet en alvast een heel mooi pinksterweekend toegewenst,    
Jacques van der Vlies  


