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Morgen Sponsorloop en Koningsspelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

vr 22 april:    Sponsorloop / Koningsspelen 

ma 25 april t/m vr 6 mei: Meivakantie 

ma 16 mei:   Tweede Pinksterdag 

di 17 t/m vr 20 mei:  Verkeersweek 

do 19 mei:    Groepen 7: Verkeersexamen op de fiets 

do 19 mei:   Groepen 4 en 5: Schoolzwemfestijn in de Trits 

di 24 mei:   Groep 4A: Boerderijbezoek (ochtend) 

di 24 mei:   Groepen 3 en 4: “De fantastische meneer Vos” in de Speeldoos (middag) 

wo 25 mei:   Groep 4B: Boerderijbezoek 

do 26 mei:   Groep 8: Cantonspark 

ma 30 mei:   Kleuters ’s middags vrij 

wo 1 juni:   Kleuterdag 

do 2 juni:   Groepen 7 en 8: Atletiekdag 

 

 

 

 

In de twee weken na de meivakantie besteden we aandacht aan het thema Neem de 

tijd. 

Inhoud: Tijd benutten of verdoen, tijd rekken of verhaasten; tijd nemen om te werken, 

te lummelen of te feesten (onder andere Hemelvaart en Pinksteren).  

Bijbelverhalen groepen 1 t/m 4: 

Er is een tijd van… (Prediker 3, 1-8); Hemelvaart (Handelingen 1, 4-12); Pinksteren 

(Handelingen 2). 

Bijbelverhalen groepen 5 en 6: 

De wolk van God (Handelingen 1, 4-14); Vuur! (Handelingen 2, 1-24). 

Bijbelverhalen groepen 7 en 8: 

Alles heeft zijn tijd (Prediker 1, 1-18 en 3, 1-15); Op de berg (Handelingen 1, 4-14); 

Pinksteren (Handelingen 2, 1-24). 

 
 

 

 

 

Vanochtend zijn de meeste sponsorformulieren ingeleverd. Zodoende kunnen we morgen 

na de loop het aantal gelopen rondjes invullen. Wanneer het formulier nu nog thuis ligt, 

verzoeken we u dringend om het morgenochtend voor het koningsontbijt bij de 

leerkracht in te leveren. Na afloop krijgt uw kind het formulier weer mee, zodat in de 

meivakantie het verdiende sponsorgeld opgehaald kan worden. Op maandag 9 of dinsdag 

10 mei kan het dan op school worden ingeleverd.   

We hebben er even niet aan gedacht dat door het plannen van de sponsorloop op deze ochtend het lastig zou 

worden om voldoende hulpouders enthousiast te krijgen om op tijd in de Trits bij de Koningsspelen van de 

bovenbouw te komen helpen. Gelukkig hebben we toch weer voldoende ouders bereid gevonden. Alvast dank 

daarvoor. En voor de rest hopen we dat er tijdens de sponsorloop (van 9.30 tot 10.00 uur) voldoende mensen langs 

de route staan om de kinderen aan te moedigen 

De tijden en afspraken kunt u allemaal lezen in voorgaande nieuwsbrieven. We gaan ervan uit dat het morgen weer 

een supergeslaagde dag gaat worden! En de kinderen wensen we veel succes bij de loop en de spelen! 
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Doemiddagen 

In actie voor Daniël en David 

Meivakantie 

 

 

 

 

 

Veel leerlingen en ouders van onze school waren gistermiddag op de Brink aanwezig. Het was 

een mooie bijeenkomst met korte toespraakjes, twee aangrijpende gedichten door kinderen 

van de Gaspard de Coligny en twee mooie liedjes van Dirk Scheele en Majel Lustenhouwer. 

Nu maar afwachten of het geholpen heeft om de staatssecretaris op andere gedachten te 

brengen.  

 

 

 

Vandaag genoten de kinderen van de laatste doemiddag van dit 

schooljaar. 

Het succes van deze activiteit hebben we voor 

een groot deel te danken aan de enthousiaste 

medewerking van heel veel ouders. Namens 

alle collega’s wil ik deze 

bereidwillige vaders en moeders 

heel hartelijk danken voor hun 

inzet hierbij! Bij één van de 

activiteiten (zie rechts) mochten 

we gebruikmaken van de 

materialen van de Waldheim 

Mavo. Hartelijk dank daarvoor! 

Hier links zijn de kinderen 

buiten aan het genieten van hun zelf bereide hapjes. 

 

 

 

 

 

Na de feestdag van morgen gaan we met z’n allen het schoolleven 

twee weken onderbreken. De invulling daarvan zal per gezin 

verschillen. Op vakantie naar het buitenland of hier in Nederland, 

Koningsdag en/of Bevrijdingsdag vieren enz. Ditmaal doen van onze 

school twee kinderen mee aan de bevrijdingsloop: David van der 

Horst (groep 8) en Hessel Mink (groep 7B). Daarnaast deden alle 

Baarnse groepen 8 mee aan de jaarlijkse stoeptegelwedstrijd over 

‘vrijheid’. Van de Amalia-Astro vond men het ontwerp van Maartje 

Hermsen het mooiste. Gefeliciteerd, Maartje! 

 

 

Enfin, wat ieders invulling ook gaat worden:  

een mooie periode gewenst! 

 

Een hartelijke groet namens het team, 

Jacques van der Vlies  

 


