
 

 

 

 

 

 

 

 

 
vr 7 juli:   12.00: Begin zomervakantie 
ma 21 augustus:  Eerste schooldag schooljaar 2017/2018 
do 24 augustus:   Drinkbeker- en broodtrommelactie Baarn 
ma 28 augustus:  Informatieavond groepen 7 en 8   
di 29 en wo 30 augustus: Oudergesprekken groepen 5 en 6 

do 31 augustus:   Informatieavond groepen 1/2, 3 en 4 

ma 4 september:  20.00: Ouderraad 

ma 4 t/m wo 6 september: Schoolkamp groep 8 

ma 11 en di 12 september: Schoolfotograaf 

wo 13 september:  20.00: Medezeggenschapsraad 

do 21 september:  Schoolreis groepen 3 en 4 

vr 29 september:  Schoolreis groepen 5, 6 en 7 

 

 

 

Dat waren veel feestelijke dagen in de afgelopen week! 

Eerst het gezellige slotfeest afgelopen vrijdag, daarna gingen afgelopen maandag 7 groepen op eindejaarsexcursie en 

de dag erna was er de afscheidsmusical van de groepen 8! 

Volgens mij heeft iedereen genoten van al deze leuke evenementen. Op onze Facebookpagina kunt u heel veel foto’s 

vinden van dit alles. Hieronder een paar plaatjes van slotfeest en musical. 

Om zo’n slotfeest en afscheidsmusical te organiseren is héél veel inzet van héél veel menskracht nodig. En tijdens de 

excursies waren we heel blij met zoveel begeleid(st)ers. Ook op deze plek wil ik daarom alle ouders en collega’s die 

daartoe een bijdrage hebben geleverd heel hartelijk bedanken! 
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Dat waren mooie evenementen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief zag u al een overzicht op welke scholen voor VO de achtste 

groepers hun onderwijscarrière gaan vervolgen. Daarnaast zijn er nog 5 kinderen die na de vakantie op een andere 

school verder gaan: 

 

- Juno Minke (1/2-A) gaat naar De Windkanter (de nieuwe Vrije School in Hilversum) 

- Yorick (1/2-B) en Kiki Rikken (5A) verhuizen naar Doetinchem 

- Tobias Pruijssers (5A) gaat naar de Nieuwe Baarnsche School 

- Martijn Becker (5B) gaat de Koningin Wilhelminaschool   

Wij wensen hen alle goeds op hun nieuwe school! 

 

Na de zomervakantie gaan we in totaal 17 nieuwe kleuters verwelkomen: 

In 1/2-A: Fiep Boonstra, Bas Everts, Ruben Mout, Aron Mout, Wesley van der Ploeg en Mila van Vulpen 

In 1/2-B: Duuk Bakker, Robin Donk, Matthias van den Ende, Isa van der Horst, Merijn Kuiper en Semme Perrels  

In 1/2-C: Daniël Braaksma, Chris van der Burg, Jette Diepeveen, Vida Kooijmans en Femke Lubach 

In groep 3A komt ook een nieuwe leerling: Thijmen Perrels. 

We wensen alle kinderen een heel goede tijd op onze school! 

 

Wat groeit en bloeit alles prachtig in de 

schooltuintjes van onze school. De groepen 5 

werken iedere week hard om hun tuin te 

onderhouden. Af en toe naar de schooltuinen 

gaan in de zomervakantie is erg belangrijk om te voorkomen dat er na deze periode een "oerwoud" is ontstaan. Op de 

maandag tot en met de donderdag van 9.00 tot 12.00 uur is dat mogelijk bij de Groene Inval. Het is natuurlijk gezellig 

om dit samen met wat vriendjes of vriendinnetjes te doen. U bent als ouder natuurlijk ook erg welkom! 

 

 

 

 

In nieuwsbrief-33 meldden we u al dat de Gemeente Baarn in de eerste week na de zomervakantie aan alle kinderen in 

Baarn een drinkbeker (Dopper) en brooddoos gaat uitreiken. Dit gaat gebeuren op donderdag 24 augustus a.s. Meer 

informatie over deze actie vindt u in een bijlage. 

 

 

 

 

Morgen om 12.00 uur zwaaien we de kinderen uit en hopen we ze weer te begroeten op 

maandag 21 augustus a.s. 

We wensen u en uw gezin een heel goede vakantietijd toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het hele schoolteam, 

Jacques van der Vlies 

Afscheid en welkom 

Ten slotte 

Afvalvrije school 

Schooltuinen in zomervakantie 


