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Hedenavond: Versieravond Sint 

Ziektevervanging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
do 16 november:  19.00-21.00 uur: Versieravond Sint 
ma 20 november:  20.00 uur: Ouderraad 
wo 29 november:  Groepen 1 t/m 4 zetten hun schoen 
wo 29 november:  Informatieavond VO voor ouders groep 8 
di 5 december:   Sintfeest (groepen 1 t/4 om 12.00 uur vrij) 
do 7 december:   20.00 uur: Medezeggenschapsraad 
vr 15 december:  Groepen 1/2 naar de kerststal 
di 19 december:  Avond: Kerstviering in de Paaskerk  
vr 22 december:  12.00 uur: Begin kerstvakantie 
ma 8 januari:   Eerste schooldag in 2018 
 

	
 

 
Volgende week gaan we verder met het thema: Goed gehoord 
Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen. 
De bijbelverhalen van volgende week: 
Groepen 1 t/m 4:  
Samuël hoort God in de nacht (1 Samuël 3, 1-10); Samuël luistert naar God (1 
Samuël 3, 11-18. 
Groepen 5 en 6:  
Een stem in de nacht (1 Samuël 2 en 3); Slecht nieuws (1 Samuël 4) 
Groepen 7 en 8:  

Gesprek in de nacht (1 Samuël 3); De zonen van Eli luisteren niet naar God (1 Samuël 4)  
 
 

 
 
 

Laten we hopen dat onze sintcommissie vanavond ondersteuning krijgt van voldoende enthousiaste ouders, zodat de  
school weer helemaal in feeststemming komt. 
 

 
 
 

De ouders van groep 3A hebben we onlangs al geïnformeerd omtrent de ziektevervanging van 
juf Hennie Blijleven. Maar het lijkt me goed om ook op deze plek er even op in te gaan. De 
eerste periode is zij naast haar duopartner Frances (op woensdag) ook door Anke Donk (op 
donderdag en vrijdag) vervangen. Anke kan dit echter niet op beide dagen blijven doen, dus 
we zijn op zoek gegaan naar een leerkracht die dit wel voor twee dagen kan doen. En die 
hebben we gelukkig gevonden. Dat is Margreet van Olst. We zijn heel blij met haar inzet. Zij 

gaat voorlopig de woensdag en donderdag voor haar rekening nemen. Frances heeft op de andere dagen de groep 
onder haar hoede.  
En inmiddels is collega Hennie gelukkig weer aan het herstellen en is ze af en toe weer op school. Het zal echter nog 
wel enige tijd duren voordat ze haar volledige takenpakket weer kan oppakken. 
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In december opnieuw staking? 

Kleurboek 

Bibliotheek 

 
 
 
 

U volgt vast ook het nieuws over de eventuele vervolgstaking in het 
onderwijs in de maand december. Dan hebt u ook al begrepen dat men 
afhankelijk is van datgene wat minister Slob van onderwijs eind 
november/begin december nog te bieden heeft. Dus wellicht wordt dan 
pas beslist of er kort daarna weer een staking op stapel staat.  
Hij zal echt over de brug moeten komen, want het PO-Front vindt de 
extra middelen die in het regeerakkoord zijn vrijgemaakt om salarissen 
te verhogen en werkdruk te verlagen, veel te weinig. Bovendien is het 
grootste deel van de extra middelen voor werkdruk pas in 2021 
beschikbaar en dat is veel te laat. 
Nu het kabinet ook nog bekend heeft gemaakt 61 miljoen te bezuinigen 
op het primair onderwijs, wordt de nood nog hoger. 
 
De vorige keer (5 oktober) waren we in Baarn heel tevreden over uw begrip voor de staking en de beweegredenen 
daartoe. Dat begrip willen we graag zo houden. We snappen dat dit ook zeker afhangt van de wijze en het moment 
waarop we u informeren over een mogelijke staking. En dan vooral met het oog op de eventuele opvang voor uw 
kind(eren). 
Als Baarnse directeuren hebben we hierover met elkaar gisteren gesproken. Zodra we meer duidelijkheid hebben 
gekregen van de PO-Raad en van onze besturen, komen we met een gezamenlijke brief naar de ouders van alle 
basisschoolkinderen in Baarn. Dus: wordt vervolgd. 
 

 
 
 

Eén van de ouders van leerlingen van onze school, Pieter van de Graaf, heeft met een aantal partners en een 
striptekenaar een leuk initiatief ontwikkeld, namelijk een kleurboek met afbeeldingen van 
12 mooie, markante gebouwen in Baarn. Het is wellicht een leuk idee voor een 
sinterklaascadeau. Afgelopen maandag is het eerste exemplaar aangeboden aan onze 
burgemeester Mark Roëll. Zie bijlage. 

 
 
 
 

Ter gelegenheid van de herinrichting van de bibliotheek wordt een tekenwedstrijd georganiseerd voor alle kinderen in 
Baarn. Zie bijlage.  
 
 
 
Met vriendelijke groet  
en alvast een heel fijn weekend toegewenst,  
Jacques van der Vlies	
	


