
Trefwoord 

Actie Schoenmaatjes 

Studiemiddag groepen 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ma 21 november:  Kleuters ’s middags vrij 

ma 21 november:  20.00 uur: Ouderraad 

do 24 november:  20.00 uur: Medezeggenschapsraad 

ma 28 november:  Groepen 1 t/m 4 op bezoek bij de slaapkamer van Sint 

ma 5 december:  Sintfeest 

vr 16 december:  Groepen 4, 5 en 6 naar Studio Snugger 

wo 21 december:  18.00 uur: Kerstviering in school 

vr 23 december:  12.00 uur: Begin kerstvakantie voor alle groepen 

ma 9 januari:   Eerste schooldag van 2017 

 

 

 
Volgende week gaan we verder met het thema Verbinden. 

Inhoud: Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en over 

broederschap, over tegenpolen en bruggenbouwers. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Jozef wordt onderkoning (Genesis 41); Simeon moet in Egypte blijven (Genesis 42).  

Groepen 5 t/m 8:  

Jozef in de gevangenis (Genesis 42); Jozef en zijn broers (Genesis 43-46, 7). 

 

 

T/m vandaag zijn er al bijna 100 dozen ingeleverd! De 

komende dagen verwachten we de rest.De kinderen hebben nog twee dagen (morgen en a.s. 

maandag) om de doos op één van de twee verzamelplekken neer te zetten. Dus uiterlijk 

maandag 21 november a.s.! 

Helaas staat niet helemaal duidelijk in de folder waar je uiteindelijk het ingevulde 

machtigingsformulier moet laten. In elk geval niet in de doos. Tot gisteren lieten we het vrij: of op de doos of aan 

de leerkracht geven. Het blijkt nu echter het handigst te zijn om het formulier aan de leerkracht te geven. Denk er 

aan om de girl/boy-sticker wel op de doos te plakken! 

 

Helaas zijn sommige ouders de folder (en dus ook het formulier en sticker) kwijtgeraakt. We hadden er al 30 extra 

aangevraagd, maar daar zijn we ook al doorheen. Het is nu te laat om een nieuwe voorraad te laten opsturen, dus 

we hebben de formulieren gekopieerd. U (of uw kind) vindt ze op het folderrek bij de hoofdingang. De ‘sticker’ zult 

u dan wel moeten uitknippen en op de doos plakken.  

 

 

 

Zoals u weet hebben de kleuters op maandagmiddag 21 november 

a.s. een extra vrije middag. Evenals vorig jaar zijn er verspreid over het schooljaar drie extra studiemiddagen 

gepland voor de collega’s van de kleutergroepen. Op die dag gaan de groepen 1/2 daarom om 12.00 uur naar huis. 
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Sint in het land en zaterdag ook in Baarn! 

Programmeren na de doemiddagen 

Schoolfoto’s  

  

 

Wat fijn dat er een week geleden genoeg ouders waren om de school weer in een 

gezellige sintsfeer te brengen. Hartelijk dank voor de hulp! 

 

Volgende week dinsdag gaan we schoenen zetten op school! Onlangs ontvingen de 

kinderen daar al een apart briefje over. 

 

Inmiddels zijn de groepen 1 t/m 4 ook weer uitgenodigd om aan de Noorderweg  in 

Soest een kijkje te komen nemen in de slaapkamer van de Sint. Dat stellen we natuurlijk heel erg op prijs. Op 

maandag 28 november a.s. komen alle groepen één voor één aan de beurt.  

 

Ondertussen kregen we een brief van Sint en de schoonmaakpiet waarin alle groepen worden opgeroepen om mee 

te doen met een wedstrijd: Welke groep heeft het schoonste lokaal? Als het goed is, is in alle groepen de brief 

voorgelezen. U vindt ‘m ook als bijlage. 

 

Tja, en a.s. zaterdag gaat het dan gebeuren: Sint en Pieten ook in Baarn! We kregen de vraag om via deze 

nieuwsbrief een oproep te doen. Het is namelijk de bedoeling dat die middag op De Brink aan Sint een 

verrassingsact wordt aangeboden. Dat zal een heel leuke dans gaan worden waaraan iedereen mag meedoen. In 

onderstaande linkjes vindt u de filmpjes met de dans-instructies, zodat de kinderen deze thuis nog even kunnen 

aanleren.  

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=KTTSq76IvMs 

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

 

 

 

 

 

Eén van de succesvolle activiteiten tijdens de laatste serie doemiddagen was het programmeren. 

De twee vaders die dit begeleidden bieden de leerlingen die meededen (en ook andere 

geïnteresseerde kinderen) graag de mogelijkheid om er thuis mee verder te gaan. Ik kreeg van 

hen daarom een leuke bijdrage die we als bijlage met deze nieuwsbrief meesturen. 

 

 

 

 

 

Gisteren kregen al heel wat kinderen de bestelde schoolfoto’s mee naar huis. Het 

kan zijn dat u wat later hebt besteld en dat u deze dus in een later stadium 

ontvangt. Het is ook nog mogelijk dat u nog helemaal niet hebt besteld. In dat geval 

mag ik u namens ‘Foto-view’ melden dat dit nog steeds mogelijk is. Indien u echter 

het kaartje met de inloggegevens kwijt bent, dan kunt u contact opnemen met hen. 

Zij helpen u graag, ook wanneer u andere vragen, opmerkingen of wensen hebt.  

U kunt hen mailen (info@foto-view.nl) of bellen/appen (06-55770389). 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel prettig weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 
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