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Rapporten en oudergesprekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 8 februari:    Doemiddag/Talentenmiddag  

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/Talentenmiddag 

ma 19 februari:   Kleuters ’s middags vrij 

vr 23 februari:   Meesters- en juffendag  

ma 26 februari t/m vr 2 maart:  Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema: Je krijgt wat je verdient. 

Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over 

gelijke en ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een kans 

verdienen voor een nieuwe toekomst. 

De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: De knecht verdient straf (Matteüs 18, 23-35); De 

vijgenboom (Lucas 13, 6-9) 

Groepen 5 en 6: Drie knechten (Matteüs 25, 14-30); Uitbetalen (Matteüs 20, 

1-16) 

Groepen 7 en 8: Een passende beloning? (Matteüs 25, 14-30); Een dagloon 

(Matteüs 20, 1-16) 

 

 

 

 

In de jaarplanning hebt u kunnen lezen dat vanaf 9 februari a.s. in uw ouderportaal het rapport van uw 

kind zichtbaar is. Dit rapport vormt een mooi uitgangspunt voor het oudergesprek dat gaat plaatsvinden op 

dinsdag 13 of woensdag 14 februari a.s.  

In groep 8 zijn onlangs de ouders al langs geweest voor het adviesgesprek, dus zij doen op deze dagen niet 

mee. 

Evenals voorgaande keren is het de bedoeling dat u de aanmelding op 

digitale wijze doet. Wilt u dit doen via de link: 

 

https://www.survio.com/survey/d/K9T7Q9E2R2X6Q6T2Z 

 

Let op: Bij het geven van een eventuele voorkeur wordt u ditmaal weer 

gevraagd op welk moment u niet in de gelegenheid bent om te komen. 

Doet u dit uiterlijk maandag 5 februari a.s., want anders kunnen we u 

niet meer inroosteren. 
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Nieuwe leerplichtambtenaar 

Sportdagen in de krokusvakantie 

Meer geld naar het primair onderwijs! 

Meesters- en juffendag vrijdag 23 februari:      Kleur!!! 

 

‘Hallo allemaal….’ 

 

 

 

Voor je het weet is het zover en vieren we de verjaardag van alle meesters en juffen.  

Dat doen we dit jaar op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie. 

Dit jaar is het thema: Kleur!!!  

 
Het zou leuk zijn als iedereen zijn best doet om er kleurig uit te zien! We gaan er een mooi feest van 
maken! Een tienuurtje is niet nodig die dag.  
De onderbouw is om 12 uur uit, de bovenbouw feest na de lunch (wel zelf meenemen) nog door en is 
gewoon om 14.45 uur uit. 
En of je het nu meesters- en juffendag of juffen- en meestersdag noemt, dat maakt echt niet uit. Het mag 
alle twee. 

 

 
 

Sinds 1 januari van 

dit jaar is in Baarn een tweede leerplichtambtenaar benoemd. 

Naast Sabrina Kommers is nu Mireille Klijn aangesteld. Zij 

vonden dit een mooie gelegenheid om zichzelf even voor te stellen. Zie bijlage. 

 

 

Helaas hebben de gevoerde acties in het onderwijs geen tastbaar 

resultaat opgeleverd. Daarom is gisteren een initiatief gestart waarbij 

de ouders van kinderen in het basisonderwijs wordt gevraagd om een 

petitie te ondersteunen. U kunt dit doen via de volgende link: 

https://investeerinprimaironderwijs.petities.nl 

 

 

 

Waarschijnlijk zit u deze weken op zondagavond net 

als vele anderen gekluisterd bij de kijkcijferhit ‘De 

Luizenmoeder’ en ontdekt u wellicht ook herkenbare 

elementen bij de leerkrachten en ouders in deze serie. 

En misschien zelfs ook 

bij directeur Anton…  

Eh, nee toch? 

Wist u trouwens dat de 

rol van directeur Anton 

wordt gespeeld door 

een oud-leerling van 

onze school?  

Diederik Ebbinge was in de jaren ‘70, samen met zijn broer en zus, leerling 

van de Astroschool. Zijn moeder was actief in het schoolbestuur. 

En dat Diederik nou precies de schooldirecteur mag spelen… 

 

 

 

In de krokusvakantie worden in Baarn weer twee leuke sportdagen georganiseerd. 

Kijk in de bijlage voor de details. 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een heel fijn weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

Voor wie het nog niet zag 

 

De Luizenmoeder is een Nederlandse komedie die sinds drie 

weken wordt uitgezonden op zondagavond (NPO 3). De serie 

speelt zich af op en rond basisschool De Klimop. Hoofdpersonen 

zijn directeur Anton (Diederik Ebbinge), juf Ank (Ilse Warringa), 

hulpmoeder Nancy (Bianca Krijgsman) en de nieuwe 

luizenmoeder Hannah (Jennifer Hoffman). 

 

Hannah, een kinderpsychologe die net gescheiden is, is met haar 

dochtertje Floor nieuw in de buurt en dus nieuw op school. Ze 

leert snel bij over de geldende regels op De Klimop, die gaan 

van het traktatie- en uitnodigingsbeleid tot het luizenprotocol. 

De strenge en rechtlijnige juf Ank steelt de show, terwijl op het 

schoolplein de ouders een aparte eigen wereld vormen. 

https://www.youtube.com/watch?v=IC-obWM9kFI 
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