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wo 27 januari:   Studiedag » alle kinderen zijn vrij 

do 28 januari:   Doemiddag 

do 4 februari:   Doemiddag 

ma 8 februari:   Rapport 

di 9 februari:   Kleuters ’s middags vrij  

do 11 februari:   Doemiddag 

di 16 en wo 17 februari:  Oudergesprekken 

ma 22 t/m vr 26 februari: Voorjaarsvakantie 

 

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Angst en 

vertrouwen. Inhoud: Angst en vertrouwen; angst overwinnen; houvast zoeken en bieden. 

Groepen 1 t/m 4:  

Help, straks verdrinken we! (Marcus 4, 35-41). 

Groepen 5 en 6: 

Julius vertrouwt op Jezus (Lucas 7, 1-10). 

Groepen 7 en 8:  

Daar vertrouw ik op (Lucas 7, 1-10).  
 

 

 

Zoals bekend zijn de kinderen volgende week woensdag, dus 27 januari a.s., vrij. 

We hebben dan als team een studiedag. Op die dag gaan we het uitgebreid hebben over twee belangrijke 

bestanddelen binnen ons onderwijs, namelijk Trefwoord (de methode die we gebruiken bij onze godsdienstlessen) 

en ICT. Bij dat laatste moet u denken aan de wijze waarop we de computers inzetten in het 

onderwijs en hoe we omgaan met alle andere digitale hulpmiddelen op school. Ook voor deze 

onderwerpen geldt dat er telkens sprake is van nieuwe ontwikkelingen, dus zullen we daarvan zo 

goed mogelijk op de hoogte moeten zijn en van elkaar moeten weten hoe we erover denken en wat 

dat betekent voor ons onderwijs op de Amalia-Astro. 

 

 
Het was weer even een gepuzzel voor de organisatoren, maar ook nu weer 

is het gelukt om voor de drie aankomende doemiddagen in groep 3 t/m 8 

leuke activiteiten te bedenken en daar voldoende begeleiders voor te vinden. Fijn dat er weer heel 

wat ouders bereid zijn om hieraan hun medewerking te verlenen. 

 

 
In groep 3 werd bij een kind kinkhoest geconstateerd. Dat 

gebeurt vaker, maar er werden nu wat vragen over gesteld. Op het moment dat de 

diagnose wordt gesteld is de meest besmettelijke periode al voorbij. Dus kinderen 

met kinkhoest mogen, als ze daartoe in staat zijn, gewoon naar school.  

Ondanks inenting komt de ziekte in Nederland nog regelmatig voor.  

Op de site van het RIVM lazen we nog: 

‘De grootste besmettingsbron voor pasgeboren baby’s is de moeder, gevolgd door 

oudere broertjes en zusjes. Iemand kan meerdere keren in zijn leven kinkhoest krijgen, een infectie met de 

kinkhoestbacterie beschermt dus niet tegen een volgende infectie met deze bacterie.’ 
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Ook dit jaar doen er weer een aantal mensen mee 

aan de ‘Tour de ALS’, namens Team Pascal.  

Pascal Vendel (vader van Lucas en Julia) gaat zelf 

mee als supporter. 

Om de benodigde sponsorgelden bij elkaar te 

krijgen is weer een aantal acties (bv fotoshoots) op 

touw gezet.  Lees er meer over op:  teampascal.nl 

envatting van een interessant punt op. Het 

tekstvak kan overal in het document worden 

neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen 

voor tekenen als u de opmaak van het tekstvak 

voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

http://teampascal.nl/


Letterfeest 

Onderzoek Raad van Kerken 

Van Juf Hennie kreeg ik het volgende verslag van het 

Letterfeest in groep 3: 

Wat een drukke boel daar in groep 3!  Heel veel vaders en moeders kwamen 

eens even kijken en 

luisteren naar hun 

kinderen. Alle kinderen 

hadden een “alfapet” 

versierd, want nu weten 

zij “alle” letters! En net 

als de opa van Kim 

kunnen zij met deze 

letters zelf verhalen 

verzinnen en vertellen! Heel blije snoetjes, prachtige “letterbaksels” en zelfs “kunst” in de klas met letters! En 

natuurlijk hebben alle kinderen hun letterdiploma gekregen! 

 

 

Wanneer ik een kennismakingsgesprek heb met ouders die voor onze 

school hebben gekozen, komt altijd aan de orde dat we een 

christelijke school zijn. We weten dat slechts 15% van onze ouders kerkelijk meelevend zijn. Het is daarom belangrijk 

om te weten waarom men toch voor een christelijke school kiest en wat we van elkaar mogen verwachten. Vaak krijg 

ik als reactie dat men er thuis ‘niet zoveel aan doet’, maar dat men het toch wel belangrijk vindt dat hun kind ‘er iets 

van meekrijgt’. Ook leeft het algemene gevoel dat we als christelijke school meer aandacht besteden aan het 

bijbrengen van waarden en normen. 

Daarnaast bespeur ik in veel gesprekken wel degelijk een religieus besef en de behoefte aan spiritualiteit. Dit laatste is 

o.a. de aanleiding voor de Baarnse Raad van Kerken om een onderzoek te houden onder dertigers en veertigers. Om 

deze doelgroep te bereiken dacht men o.a. aan ouders van kinderen op de christelijke scholen. We hebben nog plek 

in deze nieuwsbrief, dus hieronder komt u hun oproep tegen. Ik wil het in ieder geval van harte bij u aanbevelen! 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet en alvast een heel fijn weekend toegewenst,    

Jacques van der Vlies  

Mogen we als Raad van Kerken uw aandacht vragen voor het volgende: 
 
Er staan veel kerken in Baarn. Voor de een is dat een vertrouwd adres, voor de ander een onbekende plek.  
De Raad van Kerken in Baarn wil graag een beeld krijgen van wat dertigers en veertigers denken en 
verwachten van die kerken.  Daarom is een onderzoeker van de theologische protestantse universiteit 
gevraagd om in Baarn een onderzoek te verrichten onder deze leeftijdsgroep. 
De resultaten worden binnen de beleidsorganen gebruikt voor nieuw beleid. Misschien komt er later een 
uitnodiging om nog eens de onderzoeksresultaten met u te delen. 

Wilt u aan dit onderzoek meedoen? Het kost één avond. De onderzoeker gaat op die avond met u en ongeveer 
10-12 anderen in gesprek aan de hand van vragen en stellingen. De hoofdvraag luidt: 

Hoe waarderen (niet- of nauwelijks-kerkelijke) twintigers, dertigers en veertigers de gemeenschapsdimensie en 
de spiritualiteit van de kerken in Baarn? 

Deelvragen zouden kunnen zijn: 
- Hebben dertigers en veertigers zelf behoefte om deel te nemen aan een gemeenschap? 
- Hoe beleven zij hun spiritualiteit? 
- Welke blokkades ervaren zij (in brede zin zoals hierboven verwoord) gemeenschap, zoals de kerk? 
- Wat zouden de kerken kunnen betekenen voor hen / voor de gemeenschap? 

Wilt u op maandag 15 februari a.s. naar het zalencentrum Brandpunt (bij de Paaskerk, Utrechtseweg 4a) 
komen? We beginnen om 20.00 uur en om 22.00 uur is het afgelopen. 

We zouden het zeer op prijs stellen.  
Wilt u zich opgeven bij Inger de Jong (secretaris Raad van Kerken Baarn): info@rvkbaarn.nl? 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jos van Oord, 06-24420146. 
Ik hoop van harte dat u mee wilt doen. 
Namens de Raad van Kerken in Baarn, Jos van Oord 
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