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Morgen: Feest! 
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vr 9 oktober:   Start kinderboekenweek / Juffen- en meestersdag  
wo 14 oktober:   20.00: Medezeggenschapsraad 

ma 19 t/m vr 23 oktober: Herfstvakantie  
ma 26 oktober:   Codebriefjes schoolfoto’s worden meegegeven 

di 27 oktober:   Fietscontrole groepen 5 t/m 8 

do 29 oktober:   Kleuters ’s middags vrij (studiemiddag leerkrachten) 

do 29 oktober:   Eerste doemiddag groepen 3 t/m 8  

zo 1 november:   10.00: School- en kerkdienst in de Paaskerk 

ma 2 november:  Studiedag, dus alle leerlingen vrij 

ma 2 november:  20.00: Ouderraad 

do 5 november:  Schaatsdag groep 5 

do 12 november:  Tweede doemiddag groepen 3 t/m 8 

di 17 en wo 18 november: Oudergesprekken groepen 1 t/m 4 

do 19 november:  Derde doemiddag groepen 3 t/m 8  

  

 

 

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Hebzucht  
Inhoud: Hebbedingen, hebzucht, jaloezie en macht. Hebzucht beteugelen; tevredenheid. 

Bijbel: Achab en Nabot (1 Koningen 21, 1-29) 

 

 

 

 

Dubbelfeest morgen: We starten de kinderboekenweek en we 

vieren de juffen- en meestersdag! 

Twee weken geleden hebben we de gang van zaken al 

medegedeeld, maar ik herhaal het even in het kort: 

- Uw kind mag verkleed komen in het kader van het thema ‘Raar Maar Waar’, dus uitvinder, 

professor, Willie Wortel o.i.d. 

- In de pauze krijgen de kinderen iets te eten en drinken van de ouderraad. 

- Alle kinderen worden om 8.20 uur op het grote plein verwacht, want om 8.25 uur beginnen we 

met de opening. 

- Opstelling: groepen 1, 2 en 3 op de banken; groepen 4 t/m 8 staan erachter; ouders achteraan. 

- Wanneer we het met elkaar het themalied Raar Maar Waar zingen, komen alle juffen en meesters het 

plein op.  

- Daarna schijnt er nog een heel speciale gast uitgenodigd te zijn…. 

- Na deze gezamenlijke opening wordt het feest in de groepen voortgezet. Het wordt vast een gezellige dag! 

 

 

 

Afgelopen maandag en dinsdag is iedereen weer op de kiek gezet. Op 

maandag 26 oktober (dus de eerste dag na de herfstvakantie) staan alle 

foto’s online. Op die dag krijgen de kinderen daarom het codebriefje mee naar huis. Natuurlijk bent u tot niets 

verplicht.  

Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt een mail sturen aan vragen@sgoolfotografie.nl 
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Prentenboeken kleuters 
We zoeken iemand die voor ons de prentenboeken 
wil controleren. 

Zijn de boeken nog goed, of zijn ze beschadigd en 
aan vervanging toe?  
Mocht u het leuk vinden dit voor ons te doen, dan 
kunt u zich melden bij één van de kleuterjuffen. 
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Kerk- en schooldienst 1 november 

Bijlagen 

Ziekenboeg 

Vluchtelingen in Baarn 

Verkeerssituatie 

Fietscontrole 

 

 

 

Zoals in de jaarflyer (en in de agenda bovenaan) staat 

aangekondigd hebben we op zondag 1 november weer een 

kerk- en schooldienst. Twee jaar geleden waren we aan de 

beurt in de Pauluskerk, ditmaal betreft het een dienst in de 

Paaskerk. Voorganger is ds. Marleen Kool. We zijn al flink bezig 

met de voorbereidingen en dat betekent dat het kan gebeuren 

dat we nu al aan kinderen vragen of ze een speciale taak in de 

dienst willen verrichten. In dat geval kunnen ze aan u als ouders vragen of u op 1 november 

aanwezig zult zijn. Natuurlijk hopen we als school dat dit het geval zal zijn. Dus noteer in uw 

agenda: zondag 1 november, 10.00 uur, Paaskerk. Komt allen! 

We zullen deze zondag aansluiten bij de verhalen waar de groepen zich komende twee 

weken via Trefwoord mee bezig houden (zie bovenaan deze nieuwsbrief). In die periode zal 

Marleen ook een aantal keren op school zijn om kennis te maken met de kinderen en om 

het thema aan de orde te stellen. 

 

 

 

 

In de plaatselijke media en in eerdere nieuwsbrieven hadden we het al 

aangekondigd: Bij alle Baarnse scholen zou de gemeente dit najaar gaan zorgen 

voor het accentueren van de schoolomgeving. Deze week was onze  

schoolomgeving aan de beurt. In overleg met de gemeente heeft onze 

verkeerscommissie het destijds voor elkaar gekregen om tegelijk met deze 

aanvulling ook een aantal aanpassingen te laten plaatsvinden. We zien inmiddels 

dat een aantal van deze aanpassingen zijn uitgevoerd, maar we houden de 

komende dagen in de gaten of ook onze andere wensen worden vervuld. 

De reacties op deze ‘kleurige accenten’ zijn heel verschillend, van heel enthousiast tot afkeurend. Tja, smaken 

verschillen. We hopen wel dat de kinderen een en ander niet teveel als speelobject gaan gebruiken. Wilt u daarop 

toezien? 

 

 

Op dinsdag 27 oktober worden alle fietsen van de kinderen in de 

groepen 5 t/m 8 gecontroleerd, met name natuurlijk op de verlichting. Dus het is belangrijk dat alle 

kinderen in de bovenbouw daar erg in hebben. 

 

 

 

Als school hebben we tot nu toe deels te maken 

met de vluchtelingen in De Trits. Een aantal groepen hebben welkomsttekeningen gemaakt 

voor de kinderen en sommige klassen hebben vandaag gegymd i.p.v. woensdag, zodat groepen van andere scholen die 

nu niet in De Trits terecht konden, in ‘onze’ gymzaal toch een gymles konden krijgen. 

 

 

 

Helaas worden we binnen het team een beetje geplaagd met diverse 

ziektes. Naast enkele collega’s die last hadden van een buikvirus of keelontsteking zijn er twee 

leerkrachten (Simone Scholten en Adrie Rossen) die echt langere tijd geveld zijn door een 

longontsteking. We hebben hen beterschap gewenst! 

 

 

Graag uw aandacht voor een tweetal bijlagen, van de Speeldoos en over de Kerk-op-schoot-viering. 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel prettig weekend toegewenst,  

Jacques van der Vlies 

Er is niet alleen sprake van de 

kinderboekenweek, maar ook de week van de 

opvoeding. Daarom reikt het Centrum voor 

Jeugd en Gezin aan alle basisschoolkinderen  

een boekenlegger uit. 

 


