
Trefwoord 

De Buitendag op vrijdag 23 september a.s.! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
wo 21 september:   Studiedag leerkrachten groepen 1/2 » kleuters vrij 
vr 23 september:  Buitendag bij Buitenzorg met alle groepen 
wo 28 september:  Start Kinderpostzegelactie 
wo 28 september:  20.00 uur: Medezeggenschapsraad 
wo 5 oktober:   Start Kinderboekenweek 
do 6 en vr 7 oktober:  Schoolfotograaf 
ma 17 t/m vr 21 oktober: Herfstvakantie	 
ma 24 t/m vr 28 oktober: Verkeersweek 
di 25 oktober:   ANWB Streetwise op school 
do 27 oktober:   Doemiddag 
 

 
 
 

Volgende week gaan we verder we met het thema: In beweging. 
Inhoud: In beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen motiveert. 
Bijbelverhaal groepen 1 t/m 4:  
Lot mag kiezen (Genesis 13, 1-18).  
Bijbelverhaal groepen 5 en 6:	 
Goed land en slecht land (Genesis 13). 
Bijbelverhaal groepen 7 en 8: 
In en weer uit het Beloofde Land (Genesis 13). 
 

 
 
 

Vorige week hebben we de benodigde informatie over deze dag al aan u doorgegeven. 
Er stond echter één foutje in. Het is de bedoeling dat de kinderen uit de 
groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur worden opgehaald en dus niet tussen 
12.00 en 12.30 uur. 

 
We kunnen deze dag niet zonder de inzet van veel 
hulpouders. Dus we hopen dat u positief reageert 
op het verzoek van de klassenouders. 
 
Heeft u thuis nog oude kleden, dekens en/of lakens? We kunnen deze goed gebruiken bij een 
activiteit op deze Buitendag. U kunt deze op school inleveren bij meester Eloy of meester 
Anne. 
 
Aan deze dag zitten ook kosten. In de jaarflyer die u aan het 
begin van het jaar ontving las u al het betalingsverzoek. 
Daarbij vond u ook het bedrag (10 euro voor de onderbouw, 
15 euro voor de bovenbouw) en het bankrekeningnummer 
(NL25 ABNA 0468 3868 23). Veel ouders maakten het geld al 
over, maar nog lang niet iedereen. Hopelijk maakt u het voor 
23 september nog in orde. Bedankt alvast! 
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Zoals u weet zijn de kinderen in de groepen 1/2 volgende week woensdag vrij. 
Op die dag komen namelijk alle leerkrachten van de kleutergroepen die op de 10 scholen van onze stichting werken 
in Soest bijeen voor hun jaarlijkse studiedag. 
 
 

 
 

 
De meeste klassenouders hebben inmiddels ervaren dat het heel handig is om gebruik te 
maken van een groepsapp. Het is echter een uitdaging om dit communicatiemiddel zo 
effectief mogelijk in te zetten. In diverse groepen is daarom al terecht afgesproken om 
b.v. bij een hulpvraag alleen te reageren wanneer je inderdaad je medewerking wilt 
verlenen. Dit voorkomt namelijk dat sommige ouders ‘gek worden’ van de voortdurende (vaak onnodige) app-jes. 

 
 
 
 

We begrepen dat sommige ouders wel eens op zoek zijn naar het mailadres van de 
leerkracht van hun kind. Op pagina 26 van de schoolgids (op de website) vindt u ze 
allemaal op een rij! 
 

 
 
Hoewel we het heel prettig vinden dat onze 

leerlingen fijn spelen op het plein, is het aantal ballen tijdens de pauzes en 
zelfs voor schooltijd wel erg aan de ruime kant de laatste tijd. Het wordt er op 
deze manier niet veiliger op. We hebben als school voor de volgende oplossing 
gekozen: we schaffen zelf als school weer een aantal nieuwe  ballen en ander 
spelmateriaal aan waar de kinderen tijdens de pauzes en het overblijven mee 
kunnen spelen. Vanaf a.s. maandag hoeven de kinderen dus geen eigen ballen meer mee te nemen naar school. 
 

 
 
 

De meeste E-mailberichten vanuit school worden via Parnassys verstuurd. Dit bedrijf is enige tijd 
geleden echter overgestapt op een andere maildienst. Deze blijkt echter veel minder 
betrouwbaar te zijn. Hierdoor kan het helaas gebeuren dat u wel eens of vaker een E-mail mist. 
Dat is natuurlijk heel vervelend. Om die reden heeft Parnassys besloten om over te gaan naar 
een andere maildienst, in de hoop dat het probleem dan opgelost zal zijn. Van de wekelijkse 
nieuwsbrief weet u dat deze iedere donderdag wordt gemaild. Mocht u deze dus niet ontvangen, 
dan weet u nu de oorzaak en doet u er verstandig aan om de nieuwsbrief de vrijdag erna via de 

website te downloaden of de maandag erna van het folderrek (bij de hoofdingang) af te halen. U hoeft deze dus 
nooit te missen! 

 
 
 

Namens Julia en Juliette mag ik iedereen bedanken voor het inleveren van de lege 
flessen. Het heeft in totaal 115 euro opgebracht. 
 
Met vriendelijke groet,  
en alvast een heel mooi weekend toegewenst, 
Jacques van der Vlies 
 
P.S. Als bijlage vindt u ook een flyer van de kinderboerderij. 


