
Trefwoord 

Sponsorloop vrijdag 22 april 

Twee kinderen maken nieuwe start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ma 11 april:   20.00: Ouderraad 

di 12 april:   19.30: Ouderavond over dyslexie in de Nieuwe Baarnse School 

do 14 april:   Groepen 3 t/m 8 Doemiddag 

di 19 t/m do 21 april:  Eindtoets groep 8 

do 21 april:   Groepen 3 t/m 8 Doemiddag 

vr 22 april:    Sponsorloop / Koningsspelen 

ma 25 april t/m vr 6 mei: Meivakantie 

 

 

 

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema Zelfstandig. 

Inhoud: Zonder leider verdergaan; zelfstandig en zelfbewust in nieuwe situaties handelen 

vanuit een inspiratie. 

Groepen 1 t/m 4: Doen zoals hij deed (Handelingen 2 en 4).  

Groepen 5 en 6: Net als Jezus (Handelingen 3, 1-12); Dat maken we zelf wel uit (Handelingen 

4, 1-22). 

Groepen 7 en 8: Op eigen benen staan (Handelingen 3, 1-12); Dreigementen van de priesters 

(Handelingen 4, 1-22). 

 

 

 

 

 

Vorige week beloofden we u een afbeelding van het nieuwe speelhuisje 

te laten zien. Het gele trapje zit aan de achterkant van de illustratie en 

is helaas niet goed te zien.  

Inmiddels hebben alle kinderen het sponsorformulier meegekregen. 

We hopen dat u als ouders het vinden van sponsoren wilt stimuleren. 

Er waren ook al kinderen die om een tweede formulier vroegen. 

Op het formulier staat vermeld dat het de bedoeling is dat het daags 

voor de sponsorloop tijdelijk wordt ingeleverd, zodat de organisatie 

het aantal rondjes en/of het totaalbedrag kan invullen. Na de loop krijgt 

uw kind het formulier weer mee naar huis om zodoende in de 

meivakantie het benodigde geld op te halen. 

 

 

 

 

Heel soms is het nodig om in overleg met de ouders te constateren 

dat een kind er beter aan doet om op een andere school het 

onderwijs te vervolgen. Toevallig gebeurt dat deze week met twee van onze leerlingen. Zo is 

afgelopen maandag Lieke Ypma (groep 5) op de SBO-school Boulevard 410 in Amersfoort 

begonnen en start volgende week maandag Alex van Dijk (groep 7B) op de SBO-school St. 

Michaëls, ook in Amersfoort. Wij wensen Lieke en Alex (en hun ouders!) het allerbeste op hun 

nieuwe school! 
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Stabilo-pennen 

Koningsspelen vrijdag 22 april 

 

 

 

 

Zoals u weet maakt de sponsorloop voor het nieuwe speelhuis deel uit van de Koningsspelen welke op vrijdag 22 

april (de dag voor de meivakantie) worden gehouden.  

Ook nu weer zorgt de landelijke organisatie voor een ontbijt in iedere groep. We willen u vragen om uw kind op 

woensdag 20 of donderdag 21 april een tasje met bord, bestek en beker mee te geven. 

Na het ontbijt doen alle kinderen in Nederland op het schoolplein weer de koningsdans, ditmaal is dat ‘Hupsakee!’: 

https://www.youtube.com/watch?v=N2Rl9hEJVKE 

Inmiddels is het dan bijna 9.45 uur geworden en is het tijd voor de 

sponsorloop! Zoals we vorige week al meldden lopen de groepen 1, 2 en 3 een 

rondje rond de school en de groepen 4 t/m 8 een groter rondje via de 

Parkstraat en Laanstraat. Uiterlijk 10.15 uur gaan we hiermee stoppen. Daarna 

blijven de groepen 1 t/m 4 op school voor de koningsspelen in en rond de 

school, en gaan de groepen 5 t/m 8 op de fiets naar de Trits voor hun spelen. 

We zorgen voor voldoende begeleiding.  

 

De groepen 1 t/m 4 gaan gewoon om 12.00 uur naar huis. De spelen in De Trits 

duren tot 12.30 uur. Daarna begint ook voor hen de meivakantie. Spreek met 

uw kind goed af of het om 12.30 uur bij De Trits wordt opgehaald of dat het 

zelfstandig naar huis mag fietsen.  

 

Nog iets over de kleding op deze dag: Groepen 1 t/m 4 graag in oranje. De organisatie van de Koningsspelen in de 

Trits heeft gevraagd of de kinderen in hun schoolshirt willen komen, dus die geven we op de donderdag ervoor mee 

aan de kinderen van de groepen 5 t/m 8. 

 

 

 

 

Wilt u met het volgende rekening houden: 

Wanneer uw kind op school een zogenaamde stabilo-pen gebruikt, is het de bedoeling dat u 

zelf voor de nieuwe vullingen zorgt.  

 

 

Met vriendelijke groet en  

alvast een goed weekend toegewenst,    

Jacques van der Vlies  

 

https://www.youtube.com/watch?v=N2Rl9hEJVKE

