
Trefwoord 

Studiedag 

Morgen: Letterfeest! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ma 22 januari:   20.00 uur: Ouderraad 
wo 24 januari:    Studiedag, dus alle kinderen zijn vrij 
ma 29 en di 30 januari:  Adviesgesprekken groep 8 
do 1 februari:    Doemiddag 
do 8 februari:    Doemiddag 
vr 9 februari:    Eerste rapport 
di 13 en wo 14 februari:  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 
do 15 februari:   Groepen 1/2: Project ‘Van wie is die koffer?’ 
do 15 februari:    Groepen 5 en 6: Voorstelling ‘De uitvinders’ 
do 15 februari:   Doemiddag 
ma 19 februari:   Kleuters ’s middags vrij 
vr 23 februari:   Meesters- en juffendag (nadere berichtgeving  volgt) 
ma 26 februari t/m vr 2 maart:  Voorjaarsvakantie 
 

 
 
 

 
Volgende week sluiten we het thema Contact af. 
Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met 
de ander.De bijbelverhalen van volgende week: 
Groepen 1 t/m 4: Seres, de blinde man (Johannes 9, 1-12); Blijf van hem af 
(Matteüs 8, 2-4) 
Groepen 5 en 6:De blindgeborene (Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland 
(Matteüs 15, 21-28) 
Groepen 7 en 8: Ziende blind? (Johannes 9); Een leerzame ontmoeting (Matteüs 
15, 21-28) 

 
 
Zoals in de jaarplanning reeds aangegeven, hebben we volgende 

week woensdag 24 januari a.s. een studiedag. Alle kinderen hebben dan dus een 
extra vrije dag! 
 

 
 

 
Morgen gaan de groepen 3 hun Letterfeest vieren, dus ik kreeg van 

hun juffen dit berichtje: 
Alle letters zijn geleerd. Reden voor een feestje op deze ochtend.  
Om 11.30 uur zijn de ouders uitgenodigd voor een kort officieel momentje, waarin de kinderen o.a. hun 
LETTERDIPLOMA ontvangen en gaan genieten van het LETTERbuffet. 
 
Lang zullen we lezen, bieb-er-de-bieb-HOERA! 
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Zin in Baarn 

AA op voorpagina 

Welkom aan nieuwe leerlingen 

 
 
 

Onze school staat wel vaker in de Baarnsche 
Courant, maar gisteren hadden we het niet 
verwacht. En dan ook nog op de voorpagina en 
met een grote foto. Wel leuk om een keer de 
Spoorstraat-zijde van de school op de foto te 
zien. Het ging in de krant over de bespreking in 
de Gemeenteraad gisteravond. Samen met de 
KWS en Aloysius horen we immers tot de oudste 
schoolgebouwen van Baarn. 
Vooralsnog blijven we in elk geval de komende 
10 jaar nog gewoon onderwijs geven in ons 
vertrouwde, mooie schoolgebouw. We weten al 
jaren dat het eigenlijk te klein is voor de bijna 
300 leerlingen. We zijn er daarom al lange tijd 
aan gewend om extra verblijfsruimtes te 
creëren. Dat doen we b.v. op zolder, in het 
handenarbeidlokaal en in de ruime IB-ruimte 
waar ook leerlingen kunnen werken. In het artikel wordt ook gesproken over de krimp qua 
leerlingenaantal. Op onze school hebben we daar echter geen last van. 
 

 
Deze maand januari verwelkomen we 10 nieuwe kleuters! 
We hebben in ons gebouw ‘maar’ (zie boven) 11 lokalen, dus 

van de meeste leerjaren kunnen we maar één groep kwijt. Eenmaal per drie jaar kunnen we echter twee 
parallelgroepen maken, dus dubbel inschrijven. Het geboortejaar 2014 is 
ook zo’n jaar, dus stromen er dit kalenderjaar meer kleuters in dan bv 
vorig en volgend jaar. De ouders met een kind uit 2014 hadden dus meer 
kans op een plekje op onze school voor hun kind. Dat gold dus ook voor 
2008, 2011 enz. 
Dit zijn de nieuwe vierjarigen op school: 

- Amy van Sonsbeek, Anna Stolp, Evan Bol, Suze Smit  
en Jula Mensen in groep 1/2-A 

- Simon Pothof en Olivier Dooijeweerd in groep 1/2-B 
- Annefleur den Dekker, Janine Koop en Noa Hilhorst in groep 1/2-C 

Van harte welkom op onze school! We hopen dat jullie je heel snel thuis voelen op de AA! 
Alle kleutergroepen hebben nu 24 of 25 leerlingen. 
 

 
 
 

Zin in Baarn is één van die leuke initiatieven in Baarn, welke gebaseerd is op ontmoetingen voor het delen 
van inspiratie, verhalen en ervaringen. Er is ruimte voor gesprek over leven, werk, opvoeding, datgene wat 

je raakt, plezier geeft en bezighoudt. Deze ontmoetingen worden 
o.a. gehouden in de Pop-up winkel (Laanstraat 89). Op vrijdagavond 
26 januari is daar weer een avond met een thema dat ook vele 
ouders zal raken. Dus daarom in de bijlage meer informatie over 
deze bijeenkomst. 

Met vriendelijke groet 
en alvast een heel goed weekend gewenst,        
Jacques van der Vlies	


