
Trefwoord 

Definitieve opbrengst Sponsorloop 

Kleuterdag: Circusdag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

di 24 mei:  Groep 4A: Boerderijbezoek (ochtend) 

di 24 mei:  Groepen 3 en 4: “De fantastische meneer Vos” in de Speeldoos 

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 beginnen we met een nieuw thema: Spreken is zilver… Inhoud: Spreken, 

liegen, fluisteren, roepen. En het gaat ook over: Je mond opendoen of zwijgen. 

Bijbelverhalen groepen 1 t/m 4: 

Wasti zegt nee (Ester 1); Wasti moet het paleis uit (Ester 1). 
Bijbelverhalen groepen 5 en 6: 

Wat een koning! (Ester 1); De wedstrijd (Ester 2). 

Bijbelverhalen groepen 7 en 8: 

Een echte koningin (Ester 1); Een bijzondere missverkiezing (Ester 2). 

 

 

 

 

Woensdag 1 juni gaan alle kleuters een CIRCUS dag vieren in de speeltuin aan de Jan 

Steenlaan 1. 

De kleuter ‘circusartiesten’ worden om 8.45 uur verwacht en mogen verkleed komen.  

Tip voor de ouders: Het verkleden van de artiesten mag het bewegen niet in de weg 

zitten!  

Zij moeten zich naar hartelust uit kunnen leven in de speeltuin. 

Om 8.50 uur zullen de circusdirecteur en zijn medewerkers jullie allemaal verrassen met 

het opvoeren van een circusact. Daarna blijven de kleuter 

‘circusartiesten’  spelen in de speeltuin en worden de ouders 

uitgezwaaid.. 

De circusdirecteur en zijn medewerkers zorgen deze dag voor een hapje, drankje en de 

lunch.. 

Om 12.15 uur mogen de circusartiesten weer opgehaald worden.  

Wij hopen op een spetterende circusdag samen met alle kleuter ‘circusartiesten’. 

 

Met een hartelijke groet van de artiesten/juffen van het CIRCUS  

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief beloofde ik u deze week de definitieve opbrengst bekend te maken: 

€ 5.532,35! Nogmaals hartelijk dank! 
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Schoenen voor Lesbos 

Verkeersweek 

David en Daniël 

Stoeptegelwedstrijd 

Geurbeleving 

Geboren 

 

 

 

 

In nieuwsbrief-32 maakten we al bekend dat Maartje Hermsen 

(groep 8) namens onze school had gewonnen bij de jaarlijkse  

stoeptegelwedstijd. Gisteren zijn de tegels symbolisch geplaatst 

bij het monument bij het station.  

 

 

 

 

We zitten nu nog in de verkeersweek en kunnen het volgende constateren: 

De groepen 1 t/m 6 hebben op het plein weer leuk kunnen oefenen met de materialen uit de 

verkeerskar van VVN Baarn, groep 7 heeft vandaag, met hopelijk veel succes, de praktische 

verkeersproef afgelegd en groep 8 heeft een aantal ‘bekeuringen’ aan automobilisten uitgedeeld. Laten we hopen 

dat deze ouders de ontvangen gele kaart wel als een serieuze waarschuwing zien. Er worden namelijk af en toe ook 

echte bekeuringen uitgedeeld, ook al ‘bent u maar even voor 5 minuten uw kind op school brengen’. Groep 8 kreeg 

vanmiddag (met het oog op komend schooljaar) bovendien een leerzame les van mensen van het Rode Kruis. 

 

  

  

In nieuwsbrief-31 schreef ik een en ander over het onderzoek dat in een aantal 

lokalen zou plaatsvinden. Inmiddels is dit gestart. Hebt u zelf al een 

geurwaarneming gedaan in het lokaal? Hebt u misschien iets van uw kind 

gehoord? Wilt u er meer over weten, dan kunt u terecht op 

http://www.naturalmoodmakers.nl/ 

 

 

Afgelopen dinsdag heeft Melle van der Harst (groep 1/2-A) in één keer een broertje èn een 

zusje gekregen! Daarom feliciteren we op deze plek niet alleen Melle, maar ook zijn ouders 

en zijn zusje Roos met de geboorte van deze tweeling! 

 

 

Wellicht hebt u meegekregen dat er in Baarn een 

handtekeningenactie is opgezet waarmee men hoopt te bereiken 

dat David en Daniël Mytnik een verblijfsrecht zullen krijgen. Misschien heeft u zelf al uw 

handtekening gezet. Ook op school liggen er (bij de hoofdingang) formulieren waarop u uw 

handtekening kunt zetten. Die mogelijkheid is er tot woensdag 25 mei a.s., want op 26 mei 

worden deze in Den Haag aangeboden. 

 

 

Een andere Baarnse actie betreft 

de inzameling van schoenen. Een groep vrijwilligers uit Baarn e.o. was 

onlangs een periode op Lesbos om hulp te verlenen aan vluchtelingen. 

Binnenkort gaan ze weer. Ze hebben ervaren dat er dringend behoefte is 

aan schoenen. Meer informatie in een bijlage. 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel fijn weekend gewenst,    

Jacques van der Vlies  


