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Van afval scheiden naar afval minder 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ma 8 mei t/m vr 12 mei: Verkeersweek 
ma 15 mei:   20.00: Ouderraad 
di 16 mei:   Groepen 3 en 4 project De zee vertelt 
do 18 mei:   Schoolzwemfestijn groepen 4 en 5 
do 25 en vr 26 mei:  Vrije dagen i.v.m. Hemelvaart  
di 30 mei:   Kleuters ’s middags vrij 
ma 5 juni:   Vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag 
do 8 juni:   Atletiekdag groepen 7 en 8 
vr 9 juni:   Kinderen vrij i.v.m. studiedag 

 
  

Volgende week gaan we verder met het thema: Vrijheid. 
Inhoud: Over wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid.  
De bijbelverhalen in die week: 
Groepen 1 t/m 4: 
Ik zal er zijn! (Exodus 2, 23 - 4, 17); Laat mijn volk vrij! (Exodus 5 en 6).  
Groepen 5 en 6: 
Mozes vecht voor vrijheid (Exodus 2, 11 - 22); ‘Ik ben degene die er altijd is’ (Exodus 3, 1 
- 15); De farao luistert niet (Exodus 5, 1-21). 
Groepen 7 en 8: 
Held of moordenaar (Exodus 2, 11-22); Ik ben degene die er altijd is (Exodus 3, 1-15); Een 
verhaal dat niet af is (Exodus 5, 1-21). 

 
 

 
 
Zoals u weet zijn we aan het begin van dit schooljaar in 

iedere Baarnse basisschoolklas begonnen om het afval te scheiden: Papier, GFT, PMD (papier, metalen verpakkingen 
en drankenkartons) en restafval. Dit heeft al tot gevolg gehad dat er op school zichtbaar minder restafval wordt 
afgevoerd.  
Omdat het zo goed gaat met het afval scheiden willen we volgend schooljaar als Baarnse basisscholen een volgende 
stap zetten: Afvalvermindering! 
Wij willen u daarom nu alvast vragen liever geen drinkpakjes meer mee naar school te geven. We zien nu al dat er 
steeds meer kinderen zijn die hun drinken meekrijgen in een afsluitbare beker die hij/zij dagelijks kan gebruiken. 
Dit scheelt enorm veel afval!  
Bovendien zien we nu al veel kinderen die hun brood in een broodbakje (i.p.v. een plastic zakje) mee naar school 
nemen. In beide gevallen is het dus ons streven om in het nieuwe schooljaar geen drinkkartons en plastic 
broodzakjes meer te zien op school. 
In nieuwsbrief-22 maakten we al kenbaar dat de Gemeente Baarn dit 
initiatief van harte ondersteunt met hun voornemen om in de eerste 
week van het nieuwe schooljaar aan alle Baarnse basisschoolkinderen 
een Dopper en een brooddoos te schenken. Binnenkort hoort u meer 
hierover. 
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Fiep Fiep Hoera! 

Bijlage 

Verkeersweek   

Sportdag tijdens studiedag 

Bevrijdingsloop 

 
 

 
 

 
Eén van de activiteiten in de meivakantie was de bevrijdingsloop. Namens onze school 
liepen Roos, Hessel en Mich mee. Op de foto ziet u Hessel, samen met een aantal andere 
kinderen, zijn best doen hierbij. 
 
 

 
 
 

Gisteren en vandaag genoten de kleutergroepen van de tentoonstelling ‘Fiep Fiep 
Hoera!’ in Kasteel Groeneveld. Dit jaar wordt namelijk de honderdste geboortedag van 
Fiep Westendorp gevierd. Het werk waar Fiep Westendorp de natuur laat spreken, heeft 
een plek in deze expositie. Onze school mocht daar als een soort pilot van profiteren. 
Het bleek de moeite waard! 

 
 
  

 
Deze week besteden we extra veel aandacht aan onze verkeersopvoeding. 
Zo organiseerde onze verkeerscommissie gisteren b.v. leuke activiteiten op 
het plein (zie foto hiernaast). Daarnaast hopen we dat u als ouders ons daarin 
wilt aanvullen. Dat doet u b.v. door het goede voorbeeld te geven. Daarom 
werd u door onze achtste groepers geattendeerd wanneer uw auto niet op de 
juiste plek stond geparkeerd. Maar het goede voorbeeld geldt ook voor de 
ouders die op de fiets komen. We zien b.v. ouders fietsend het schoolplein op 
komen. We zien sowieso liever geen fietsen van ouders op het plein. Zet u uw 
fiets buiten het plein en dan niet tegen het hek, want dan ontstaat daar te 
weinig loopruimte. 
Weer bedankt voor uw medewerking! 

 
 
 

Op vrijdag 9 juni zijn alle kinderen vrij, want op die dag hebben we als team onze laatste studiedag van dit 
schooljaar. Toen Arjen Hop van Sportivun dit hoorde, kwam hij op het idee om samen met zijn organisatie in De 
Trits een speciale sportdag voor de kinderen van de Amalia-Astro te organiseren. Via de volgende link vindt u meer 

informatie en kunt u uw kind(eren) aanmelden: 
 https://www.sportkampenvansportivun.nl/studiedag-amalia-astro/ 
In een bijlage vindt u de flyer met alle informatie over de inhoud en de wijze 
van aanmelden. Er zit wel een aardig prijskaartje aan vast, maar wellicht 

heeft u dat bedrag ervoor over om uw kind een hele dag op een verantwoorde manier te laten genieten van allerlei 
sporten! 
 

 
 
 

U vindt ook nog een extra bijlage van de hockeyclub. 
 
 
Met vriendelijke groet 
en alvast een heel fijn weekend gewenst, 
Jacques van der Vlies 


