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vr 4 november:   Schaatsdag groepen 5 

di 8 november:   Groepen 8 Afvalproject 

wo 9 november:  Aflevering kinderpostzegels 

do 10 november:  Doemiddag 

do 10 november:  19.00-21.00 uur: Sint-versieravond 

vr 11 november:   Lootjes trekken voor Sint in bovenbouw 

di 15 november:  Groepen 5 Project Plaatselijke figuren 

di 15 en wo 16 november: Oudergesprekken groepen 1 t/m 4 

wo 16 november:  Groep 6 Project Plaatselijke figuren 

ma 21 november:  Kleuters ’s middags vrij 

 

 
 

 

 

Volgende week sluiten we het thema Doorbijten af. 

Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je ertoe brengt om 

tegenstand te overwinnen. De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Jakob wil naar huis (Genesis 31, 13-54; 32-1); De verzoening (Genesis 32, 2-33; 33, 1-16).  
Groepen 5 t/m 8:  

Groepje voor groepje (Genesis 33, 1 – 16); Jakob vecht met God (Genesis 32 en 33). 

 

 

 

 
 

 

Voor de ouders van de groepen 1 t/m 4 hebben we dit 

schooljaar de eerste gespreksmomenten op dinsdag 15 en 

woensdag 16 november gepland. Zoals voorgaande keren 

kunt u zich daarvoor aanmelden via een digitale link. Deze 

link wordt morgen of zaterdag in een aparte e-mail naar u 

gestuurd. We verzoeken u uiterlijk maandag 7 november 

a.s. de aanmelding in orde te maken. We gaan namelijk 

dinsdag het rooster maken, zodat we u woensdag de 

uitnodiging kunnen doen toekomen. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Met de ouders van de groepen 5 t/m 8 hebben we in september een startgesprek gevoerd. Indien nodig kunt u de 

leerkrachten van deze groepen persoonlijk benaderen om met hem of haar over uw kind te spreken. Maar dat is 

natuurlijk een algemene afspraak voor het hele jaar. 
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Actie Schoenmaatjes 

Bijlage 

Versieravond Sint 

Leerlingenraad  

 

 

Zoals u eerder hebt kunnen lezen zijn we begonnen met het opstarten van een leerlingenraad binnen de school. 

Afgelopen weken hebben de gesprekken met de kinderen plaatsgevonden.  

De kinderen die zijn gekozen voor de leerlingenraad zijn: 

- Teun Hermsen uit groep 6 

- Linde van de Graaf uit groep 6 

- Jet Veenstra uit groep 7 

- Floris Valkenburg uit groep 7 

- Anna Hoeven uit groep 8b 

- Lola Boonstra uit groep 8b 

- Feline Hoogendoorn uit groep 8a 

- Mila Dubois uit groep 8a 

Wij wensen deze kinderen veel leerzame momenten toe.  

 

 

 

 

 

Bent u thuis al begonnen met verzamelen? 

Zoals afgesproken kan de schoenendoos vanaf maandag 14 november worden ingeleverd. Dat 

kan dan echter tot 21 november, dus jullie hebben nog ruim 2 weken de tijd om de doos te 

vullen. 

 

 

  

 

 

Heeft u de versieravond al in uw agenda staan? Op donderdag 10 

november a.s. verwachten we tussen 19.00 en 21.00 uur voldoende 

ouders op school om het gebouw in een  gezellige sintsfeer te brengen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

 

 

 

In de bijlage vindt u een flyer over de Sint Maarten Optocht die volgende week vrijdag in Baarn wordt gehouden. 

 

 

Met vriendelijke groet  
en alvast een heel goed weekend toegewenst, 
Jacques van der Vlies 

 


