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vr 19 februari:   Podiumpresentaties 

ma 22 t/m vr 26 februari: Voorjaarsvakantie 

di 1 maart t/m wo 23 maart: Vastenactie 

di 1 maart:   Groepen 7 naar Waterzuivering 

ma 7 maart:   Groep 8 Afvalproject 

ma 7 maart:   20.00: Ouderraad  
di 8 maart:   20.00: Medezeggenschapsraad 

di 15 maart:   Groepen 1/2 drama-voorstelling 

wo 16 maart:   Groepen 7 Boomfeestdag 

do 17 maart:   Afscheid juf Evarien 

vr 18 maart:   Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 

do 24 maart:   Paasviering op school 

vr 25 t/m ma 28 maart:  Paasweekend 

di 29 maart:   Studiedag, dus alle kinderen zijn vrij 

 

 

In de week na de vakantie gaan we verder met het thema Van kwaad tot erger. 

Inhoud: Omgaan met ruzies en tegenstellingen; geweldspiraal en conflict beperken. 

Groepen 1 t/m 4: De andere wang (Matteüs 5, 38-39); Let op jezelf! (Matteüs 7, 1-5). 
Groepen 5 t/m 8: Wie houdt er op? (Matteüs 5, 38) 
 

 

Deze week neemt collega Evarien Schönthaler afscheid van haar twee 

plusklassen in Baarn en Soest en de plusgroep op onze school. Per 1 

maart gaat ze immers met pensioen. Hopelijk bewaart zij goede herinneringen aan de laatste ochtenden in deze 

groepen. Het echte afscheid bewaren we tot donderdag 17 maart a.s. 

 

 

Wellicht hebt u gezien dat men deze week eindelijk is begonnen met de 

reparatie aan het dak van de gymzaal. De aannemer verwacht dat de werkzaamheden volgende 

week nog niet afgerond zullen zijn.  

Ook het speellokaal ondergaat in de voorjaarsvakantie een opknapbeurt. Daar wordt namelijk een nieuwe vloer 

aangelegd. Dus dat zal na de vakantie wel opvallen. 

 

 

In de afgelopen periode hebben de gezamenlijke basisscholen 

uitgebreid overleg gevoerd over de betrokkenheid van de scholen bij de jaarlijkse 

Avondvierdaagse. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een zeer goed gesprek met het 

organisatiecomité van dit evenement. Het resultaat daarvan is een aantal afspraken over hoe we vanaf dit jaar als 

scholen met de Avondvierdaagse zullen omgaan. U vindt een verantwoording daarvan in de bijlage. 

 

 

Na de vakantie wordt bij de kinderen het hoofdhaar weer gecontroleerd op 

hoofdluis. U doet er dus verstandig aan om het voor die tijd zelf ook al te controleren. 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel prettige vakantieweek toegewenst,    

Jacques van der Vlies  
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2016 is uitgeroepen tot “Jaar van het Boek”. 

Eén van de acties is het project “Geef mij maar een 

boek!” Boekhandelaren in Nederland willen dat alle 

kinderen opgroeien tussen de boeken. Zij gaan daarom 

ieder jaar een jeugdboekenklassieker aanbieden voor 

maar € 1,- ! Het eerste boek is het beroemde boek 

Oorlogswinter van Jan Terlouw. Dit boek is vanaf 20 

februari (a.s. zaterdag dus) voor die prijs te koop in 

iedere boekhandel! 

 

Team Pascal heeft de invulling van het Fifaspel volgende 

week (zie voorgaande nieuwsbrieven) gewijzigd.  

Kijk op: Teampascal.nl/voorjaarsvakantie 


