
Trefwoord 

Morgen: Buitendag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 sluiten we het thema “In beweging” af. 
Inhoud: In beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen motiveert. 
Bijbelverhaal groepen 1 t/m 4:  
Kijk eens omhoog! (Genesis 15); Het verbond (Genesis 17). 
Bijbelverhaal groepen 5 en 6:  
Abraham weet het niet meer (Genesis 15, 1-20). 
Bijbelverhaal groepen 7 en 8: 
Opnieuw: de belofte (Genesis 15, 1-20). 
 

 
 
 
 

Morgen gaat het gebeuren: De Buitendag met de hele school! 
Over het algemeen waren er genoeg aanmeldingen van hulpouders, maar in sommige groepen leverde dat meer 
problemen op. Hopelijk is dat nog net op tijd opgelost…. 
De weersvooruitzichten zien er goed uit, dus dat is wel fijn. Zeker bij een thema als  
 

 
O ja, de kinderen kregen vorige week allemaal een vliegticket, dus het is wel heel 
handig om morgen dit ticket mee te nemen! Ik weet namelijk niet of je anders wel in 
Egypte aankomt. 
 
De werkgroep heeft een heel leuk programma samengesteld, dus we verwachten dat het 
een fantastische dag wordt! 

 
            Iedereen veel plezier gewenst! 
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Kennismakingslessen diverse sporten 

Bijlagen 

 Kinderpostzegelactie 

Doemiddagen groepen 3 t/m 8 

 Leerlingenraad 

Fietsstandaard 

  
U hebt het vast al gezien in de schoolflyer: 
op donderdag 27 oktober staat de eerste 

doemiddag gepland. De andere twee data zijn donderdag 3 en 10 november.  
 
De doemiddagen zijn evenals voorgaande jaren bedoeld voor de groepen 3 t/m 8 en worden 
gehouden van 13.30 tot 14.45 uur. Ze kunnen alleen doorgaan wanneer we voldoende ouders hebben die willen 
meehelpen. Dat is tot nu toe altijd heel goed gelukt, dus we vertrouwen ook nu weer op uw medewerking. U kunt 
zelf een idee inbrengen voor een activiteit, of u geeft zich op om bij één van de groepjes assistentie te verlenen.  
Informatie en aanmeldingen bij Anneke Sonnenberg (juf in groep 4): a.sonnenberg@amalia-astro.nl. 
 

 
 
 

Vanaf woensdag 28 september a.s. gaan de groepen 7 en 8 weer op pad voor de jaarlijkse 
kinderpostzegelactie. Hopelijk doet u weer mee. Bedankt alvast!	 
 

 
 
Zoals ieder jaar organiseert de gemeente Baarn 

voor de 8 basisscholen dat de groepen 3 t/m 8 tijdens de reguliere gymlessen te maken krijgen met een 
kennismakingssport. 
Dit jaar zijn dat de volgende sporten: 
Groep 3: Judo 
Groep 4: Atletiek en Dans 
Groep 5: Taekwondo (en schaatsdag op 4 november) 
Groep 6: Basketbal en Golf 
Groep 7: Badminton en Worstelen 
Groep 8: Tafeltennis en Rugby 

 
We willen als school de leerlingen meer betrekken bij 
belangrijke keuzes van de school. Hoe willen wij dat 

doen? Uit de groepen 6, 7 en 8 kiezen wij 2 kinderen die in de leerlingenraad komen. 
De uitleg is al geweest en misschien heeft u uw kind er al over gehoord. Elk kind mag 
zich opgeven. In de klas worden de 4 beste kandidaten gekozen en deze 4 kinderen 
krijgen een persoonlijk gesprek bij juf Carla (zij gaat de leerlingenraad begeleiden). 

Na de gesprekken blijven 2 kinderen per klas over. De kinderen zitten dan (hooguit) 3 jaar in de leerlingenraad (van 
groep 6 t/m 8). 
De kinderen mogen meedenken over hoe we op school omgaan met feesten en bijzondere dagen, over de aanschaf 
nieuwe lesmethodes, over vragen vanuit het schoolteam en natuurlijk mogen ze zelf ook nieuwe ideeën inbrengen 
die spelen onder de kinderen. 
De leerlingenraad komt eenmaal per maand een half uur onder schooltijd bijeen.  
Mocht uw kind zich willen opgeven, is het leuk om te bespreken welke kwaliteiten het kan bieden aan de school en 
of hij/zij geschikt is voor deze functie. Het is belangrijk dat de leerlingen goed kunnen luisteren, een creatieve 
geest hebben, kunnen samenvatten, notuleren en als voorzitter een groep kunnen leiden.  
Wij hebben er zin in en hopelijk de kinderen ook!	 

 
In de fietsenkelder merken steeds meer kinderen dat de banden van 
hun fiets te dik zijn voor de gedateerde rekken aldaar. Dan is het wel 

heel prettig wanneer er een (stevige) standaard aan de fiets zit, waarmee de fiets op de grond 
gezet kan worden. Het aantal muren in de kelder is namelijk heel beperkt. Wilt u even 
controleren of dit bij de fiets van uw kind(eren) oké is? 

 
Als extra bijlagen vindt u een flyer van Welzin Baarn over huiswerkbegeleiding en van het CJG 
Baarn over een interessante ouderavond over het omgaan met pubers. 

 
Met vriendelijke groet en alvast een heel goed weekend toegewenst, 
Jacques van der Vlies 


