
Trefwoord 

Goede start! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
di 30 augustus:   Informatieavond groepen 1 t/m 4 
wo 31 aug. t/m vr 2 sept:  Schoolkamp groep 8 
di 6 en wo 7 september: Startgesprekken groepen 5 t/m 8 
ma 12 september:  20.00 uur: Ouderraad	 
wo 21 sepember:   Studiedag leerkrachten groepen 1/2 » kleuters vrij 
vr 23 september:  Buitendag bij Buitenzorg met alle groepen 
wo 28 september:  20.00 uur: Medezeggenschapsraad 
wo 5 oktober:   Start Kinderboekenweek 
do 6 en vr 7 oktober:  Schoolfotograaf 

 
 

 
Na deze startweek gaan we volgende week over op het thema In de war! 
Inhoud:	Eenduidigheid	en	veelheid.	Verschillen	en	'hetzelfde'	zijn;	misverstanden	en	elkaar	
verstaan.		
Bijbelverhalen groepen 1 t/m 4: 
Sem, Cham en Jafet (Genesis 10); De bouw van de toren (Genesis 11, 1-4).  
Bijbelverhalen groepen 5 en 6: 
Heel veel volken (Genesis 9 en 10); Voor altijd veilig (Genesis 11, 1-4). 
Bijbelverhalen groepen 7 en 8: 
De kinderen van Noach (Genesis 9 en 10); Een uitvinding met grote gevolgen (Genesis 11, 1-
4). 

 
 
 

 
 
 
 

Toen we maandag om 8.30 uur op het schoolplein het schooljaar 
openden was het nog regenachtig. Dat kunnen we ons tijdens deze 
stralende dagen niet meer voorstellen. 
Maar goed, ondanks de regen heetten we iedereen welkom (en in het 
bijzonder de nieuwe leerlingen). 
We hesen de schoolvlag en zongen 
het schoollied. Daarna bleef toch 

nog een groepje ouders op het schoolplein achter voor een kopje koffie.  
Zo begonnen we een hopelijk heel mooi schooljaar.  
En inmiddels wappert de schoolvlag fier in de zon, met een strakblauwe hemel 
op de achtergrond. 
En gaandeweg werd het deze week steeds warmer, hetgeen vandaag resulteerde 
in een waterballet voor de onderbouw en het plan om morgen met de 
bovenbouw naar het Bosbad te gaan. 
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Foutje in flyer 

Informatieavond groepen 1 t/m 4 

Startgesprekken groepen 5 t/m 8 

Schoolkamp groep 8 

Buitendag eind september 

 
Als het goed is, ontving u via uw kind de nieuwe versie van onze 

jaarflyer. Wanneer u ‘m gaandeweg het schooljaar kwijtraakt, dan kunt u bij de hoofdingang altijd 
een exemplaar op het folderrek vinden. 
Het is inmiddels een traditie geworden dat ik er ieder jaar in slaag om ergens in de flyer een foutje te 
maken. Even hoopte ik dat het mij ditmaal niet was gelukt. Maar toch… 
In de jaarkalender staat bij april dat de eindtoets van groep 8 wordt afgenomen op di 19 t/m do 21 
april, maar dit is natuurlijk di 18 t/m do 20 april! Mijn excuses. 
 

 
 
 
Vorige week attendeerden we u al op 

deze avond die op dinsdag 30 augustus wordt gehouden. Bij de groepen 1/2 hebben we ook de 
ouders uitgenodigd waarvan het kind pas in de loop van het jaar op school gaat beginnen. 
De indeling op deze avond: 
19.00 – 19.45: groepen 1/2  
20.00 – 20.45: groepen 3 en 4 
 

 
 
 

In de vorige nieuwsbrief kondigden we deze gesprekken op dinsdag 6 en woensdag 7 
september aan. U kunt zich vanaf heden hiervoor aanmelden via deze link: 
 
https://www.survio.com/survey/d/A1T3B3C4I4M2L2H7A 
 
Vergeet niet om dit uiterlijk maandag 29 augustus a.s. te doen, want de dag erna maken we het rooster, zodat we 
op woensdag 31 augustus kunnen doorgeven wanneer we u verwachten. We meldden u al dat het de bedoeling is dat 
in de groepen 7 en 8 uw kind meekomt. 

 
 
 
Sinds een aantal jaren is het schoolkamp van groep 8 aan 

het begin van het schooljaar gepland. Dat bevalt ons goed, dus ook nu gaan de achtstegroepers 
al snel drie dagen met elkaar op stap, namelijk volgende week al, op woensdag 31 augustus 
t/m vrijdag 2 september! 
Ze gaan wel voor het eerst naar een andere locatie. I.p.v. het YMCA centrum in Leusden 
fietsen ze a.s. woensdag naar de Woensberg in Huizen. 

 
 
 
Destijds bleek de 

gezamenlijke Buitendag met de hele school bij Buitenzorg zo’n 
groot succes dat we dit aanvankelijk jaarlijks zouden gaan 
afwisselen met de schoolreisjes. Hier zijn we later op teruggekomen, omdat we toch liever vaker op schoolreis gaan 
en het organiseren van de buitendag een behoorlijk intensieve bezigheid bleek te zijn.  
Daarom hebben we toen de volgende afspraak gemaakt: 
Eenmaal in de vijf jaar (in het lustrumjaar van de school) organiseren we ipv het schoolreisje voor alle kinderen van 
de school een Buitendag bij Scoutcentrum Buitenzorg. Afgelopen jaar bestond de school 105 jaar, dus daarom staat 
op vrijdag 23 september a.s. deze Buitendag gepland.  
De kinderen in de groepen 8 boffen dus, want die hebben komende maand naast deze buitendag ook hun 
schoolkamp.  
 
Met vriendelijke groet,  
en alvast een heel goed weekend toegewenst, 
Jacques van der Vlies 

Gymdagen groepen 3 t/m 8 (ivm gymkleding): 
Groep 3:     di/vr  Groep 6:     ma/vr 
Groep 4:     di/vr  Groep 7:     ma/vr 
Groep 5A:  wo/vr  Groep 8A:   wo/vr 
Groep 5B:   wo/vr  Groep 8B:   ma/wo 
 

 

 


