
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
t/m za 15 oktober:  Kinderboekenweek 

do 12 oktober:   Middag: Finale voorleeswedstrijd 

ma 16 t/m vr 20 oktober: Herfstvakantie 

ma 23 oktober:   20.00: Ouderraad 

wo 25 oktober:   Fietscontrole groepen 5 t/m 8 

wo 25 oktober:   20.00: Medezeggenschapsraad 

do 26 oktober:   Doemiddag 

do 26 oktober:   Kleuters ’s middags vrij 

do 2 november:   Doemiddag 

do 9 november:   Doemiddag 

vr 10 november:  Schaatsdag groep 5 

 

 

 

Na de herfstvakantie beginnen we met een nieuw thema: Helden! 

Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?  

De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Is Gideon dapper? (Rechters 6, 1-24). 

Groepen 5 en 6: De held van het verhaal (Rechters 3 t/m 5); ‘Dag, sterke held!’ (Rechters 6, 1-

24). 

Groepen 7 en 8: Een vrouw wint (Rechters 3 t/m 5); ‘Held die je bent!’ (Rechters 6, 1-24). 

 

 

 

 

Op woensdag 25 oktober a.s. verwachten we alle kinderen van de 

groepen 5 t/m 8 op de fiets! Aan de hand van de materialen van de ANWB 

Lichtbrigade worden op die ochtend de fietsen gecontroleerd, met name 

op de verlichting. 

We zijn heel blij dat hierbij 

de ouders van onze verkeerscommissie die ochtend worden geholpen door 

John van de firma Bike Totaal (Steven Koelewijn). 

 

De kinderen zetten hun fiets ’s morgens bij hun eigen groepsnummer op 

het schoolplein.  

 

 

 

 

In die eerste week na de vakantie staat het verkeer ook op andere momenten centraal. Zo zullen de kinderen van groep 

8 weer hun Actie Stoeprand uitvoeren. Dit betekent dat de ouders die met de auto naar school komen weer extra goed 

moeten nadenken waar zij hun auto parkeren: 

- Niet in de Parkstraat (wel een stukje verderop op de parkeerplaats van de Parkstraat) 

- Niet op het kruispunt van de Parkstraat en de Leestraat. 

- Niet langs de gele streep op de Spoorstraat 

- Nergens op de stoep! 
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Een andere terugkerende afspraak betreft het parkeren van auto’s en fietsen: 

- Parkeer uw auto niet op de taxistandplaats voor de BSO-busjes en BSO-stints. U 

riskeert bovendien een bekeuring!  

- Parkeer uw fiets niet op het plein en ook niet tegen het pleinhek! Dat laatste is 

vanwege de smalle stoep aan die kant van de Parkstraat. 

 

 

Van VVN Baarn kregen we door dat de datum van 

het landelijke theorie-examen verkeer voor groep 7 is gewijzigd. Deze stond oorspronkelijk gepland op donderdag 12 

april, maar is gewijzigd naar donderdag 5 april 2018. 

Dit staat dus verkeerd vermeld op de jaarkalender in de flyer. 

 

 

Op vrijdag na 12.00 uur is het altijd een rommelige drukte op ons 

schoolplein. De ouders van de kinderen in de groepen 3 en 4 komen hun kind ophalen en 

tegelijkertijd komen de kinderen van de groepen 5 en 6 naar buiten voor hun buitenpauze 

van een halfuur. Om de drukte toch in goede banen te leiden verwachten we de 

medewerking van alle betrokkenen: 

- De leerkrachten van de groepen 3 en 4 zorgen ervoor dat de kinderen om 12.00 uur op 

het schoolplein staan (ook de groep die tot 12.00 uur heeft gegymd). 

-  De ouders van de groepen 3 en 4 moeten ervoor zorgen dat zij vervolgens om 12.05 

uur met hun kind (en eventueel jongere kinderen) van het plein af zijn. Eventuele 

speelafspraken met vriendjes worden buiten het hek gemaakt. 

 

 

Tijdens de informatieavonden van de groepen 3 is gesproken over de 

zelfstandigheid van de kinderen. De leerkrachten gaven aan dat u uw kind 

enorm helpt door het ’s morgens zelfstandig naar binnen te laten gaan. De afspraak was daarom dat dit na 2 

schoolweken het geval zou zijn.  

De meeste ouders laten hun kind inmiddels zelf naar binnengaan, maar we zien toch ook nu nog dat sommige ouders ’s 

morgens met hun kind meelopen. We verzoeken u om dit na de herfstvakantie niet meer te doen. Dit geldt natuurlijk 

ook voor de ouders die eerst hun kind in een kleutergroep hebben gebracht. 

 

 
Vandaag beleefden we een leuke afsluiting van de 

kinderboekenweek. In de onderbouw genoten de kinderen van het 

voorlezen door opa’s en oma’s en in de bovenbouw vond de finale van de voorleeswedstrijd plaats. 

Ditmaal bleek Adaeze Nwanne de beste voorlezer van de school!  

 

 

Na de herfstvakantie wisselen de groepen 6B en 8 van lokaal. Bij nader inzien bleek het huidige 

lokaal van groep 8 te klein voor 28 grote lijven. De 24 kinderen van groep 6B hebben minder ruimte nodig.  

 

Zoals u weet hebben de kleuters op donderdagmiddag 26 oktober ’s 

middags vrij. Evenals vorig jaar zijn er verspreid over het schooljaar drie 

extra studiemiddagen voor de collega’s van de kleutergroepen. Op die dag gaan de groepen 1/2 om 12.00 uur naar huis 

 

In ons overleg met de Baarnse kerken hebben we afgesproken dat we hun activiteiten met kinderen via 

de nieuwsbrief doorgeven. Dat geldt ook voor de Adventkerk aan de Nassaulaan. Zie bijlage. 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel fijne herfstvakantie toegewenst,  

Jacques van der Vlies 

 

Kinderboekenweek 

Ouders groepen 3 en 4 opgelet! 

Over parkeren gesproken 

Binnenbrengen groepen 3 

Wijziging theorie-examen verkeer groep 7 

Studiemiddag groepen 1/2 

Lokalenruil 

Na de vakantie: hoofdluiscontrole!  

Houdt u het zelf ook in de gaten?! 

Bijlage 


