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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 » fiets mee! 

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  

  

 

 

 

In de week na de herfstvakantie gaan we verder met het thema Hebzucht. 

Inhoud: Hebbedingen, hebzucht, jaloezie en macht. Hebzucht beteugelen; tevredenheid. 

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

 

 

 

  

Deze hele week staat nog in het teken van de kinderboekenweek. Allerlei activiteiten 

hebben ermee te maken. Vorige week 

vrijdag beleefden we een feestelijke start. 

Deze dag was extra feestelijk, omdat het 

ook nog eens de juffen- en meestersdag 

was. Naast alle verklede juffen en meesters hadden we ook hoog bezoek in 

de figuur van Professor Gustav Ludwig Einstein (kleinzoon van de beroemde 

Albert). Hij bleek echter veel minder intelligent te zijn als zijn grootvader, 

want er gebeurde allerlei vreemde dingen met hem en bovendien mislukte 

ook nog eens zijn zorgvuldig voorbereide proefje… Maar goed, de trend 

van ‘raar maar waar’ was gezet en met het themalied en het ‘lang zullen ze 

leven’ werd het toch nog een vrolijk begin. En later die ochtend werd het 

nog vrolijker, want iedere groep kreeg een heerlijke taart (zie foto) en 

mooie boeken van de ouderraad en de juffen en meesters kregen mooie cadeaus van de kinderen. Hartelijk dank 

daarvoor! RTV Baarn was ook present. Kijk maar op: https://www.youtube.com/watch?v=7226yg_jTfk. 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik het al: Op 

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

foto’s online. Op die dag krijgen de kinderen het codebriefje mee naar huis. Wanneer u deze foto’s wilt bestellen, 

doet u er slim aan om dit in dezelfde week  te doen. 

Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt een mail sturen aan vragen@sgoolfotografie.nl. 
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Doemiddag 

Kerk- en schooldienst 1 november 

Bijlage 

Geboren 

Uit de MR 

 

Op donderdag 29 oktober gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 weer voor het eerst dit 

schooljaar genieten van de doemiddag. Ook nu weer hebben voldoende ouders en andere 

vrijwilligers zich bereid verklaard om hun medewerking te verlenen. Daar zijn we heel blij mee! 

Misschien vindt u het wel leuk om te zien uit welke activiteiten de kinderen ditmaal kunnen kiezen: 

- Fotostrip maken 

- Streetbeats (drummen) op afvaltonnen (o.l.v. Ruud van de Steen) 

- Nagels stylen 

- Koken en bakken  (alvast voor Sintfeest)  
- Koekjes bakken bij bakker Hamelink 

- Papaplu’s beschilderen in een echt atelier (in de Laanstraat) 

- Drama/toneelspelen 

- Stopmotion film 

- Schminken 

- Kapla en technisch lego 

- Bootcamp (training in de Pekingtuin) 

- Pompoenen maken 

- Tafeltennissen (o.l.v. een echte trainer) 

- Virtuele bril maken 

- Yoga (o.l.v. een echte yogalerares) 

- Vingerhaken en loomweven 

Genoeg variatie, lijkt ons! 

Op 5 november slaan we even over, omdat groep 5 dan een schaatsdag heeft, maar op 12 en 19 november gaan we 

weer verder. 

 

Ook daarover hebben we 

vorige week al het een en 

ander geschreven. Afgelopen maandag heeft ds. Marleen Kool zich al voorgesteld in de 

groepen 1 t/m 4. Op de maandag na de vakantie zal dit gebeuren in de groepen 5 t/m 

8. Marleen heeft ook al een gesprek gehad met een aantal kinderen uit de bovenbouw. 

Hierdoor kreeg zij een goede indruk wat kinderen bezighoudt wanneer je het met hen 

hebt over het Trefwoord-thema ‘hebzucht’ dat deze weken centraal staat. 

Ik neem aan dat u de dienst al hebt genoteerd in uw agenda: 

zondag 1 november, 10.00 uur, Paaskerk.  

 

 

Ik ontving het volgende stukje van Johan Bontje, de voorzitter van de Medezeggenschapsraad: 

Woensdagavond jongstleden heeft de MR vergaderd. Het schoolplan 2016 tot 2020 stond centraal in 

de vergadering. In het concept-schoolplan staan onder meer de visie van de school, een evaluatie van de afgelopen vier jaren en 

de voornemens voor de komende vier jaren. De reacties van de leerkrachten en oudergeledingen worden verwerkt in het 

definitieve plan, dat op 1 december klaar moet zijn. In de tweede helft van november staat het 

schoolplan opnieuw op de agenda. Ook ontvingen we een E-mail van een van de ouders over onder 

andere de startgesprekken in de bovenbouw. Dat leverde een goede uitwisseling op tussen de ouders, de 

leerkrachten en de directeur. Als MR zouden we het toejuichen als ouders ons mailen over onderwerpen 

die zij voor de komende jaren belangrijk vinden of onderwerpen die op dit moment spelen. Het 

gemakkelijkst is het je mail te sturen naar Johan@Bontje.nu. Hartelijke groet, mede namens de andere ouders in de MR: 

Annemarie Breddels en Roxanne Kruysman. 

 

 

 
Het gezin Van den Ende werd op 25 september jl. verblijd met een dochter! 

Ze heet Hannah. Hannah is het zusje van Tirza, Nikee, Lucas en Matthias. 

We wensen hen heel veel geluk en plezier met Hannah! 

 

 

Graag uw aandacht voor een bijlage over handbal. 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel fijne herfstvakantieweek gewenst,  

Jacques van der Vlies 
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