
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 ronden we het thema ‘Je krijgt wat je 

verdient’ af. 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: Zacheüs (Lucas 19, 1-10); Wat verdient de Samaritaan? (Lucas 

10, 25-37) 

Groepen 5 en 6: Een boom zonder vruchten (Lucas 13, 6-9); De rat van de keizer 

(Lucas 19, 1-10) 

Groepen 7 en 8: Een boom zonder vruchten (Lucas 13, 6-9); Een mannetje in een 

boom (Lucas 19, 1-10)  

 

 

 

Sinds vorig jaar zijn we op school aan het oefenen in het 

gebruikmaken van Agile en Lean methoden, zoals Scrum en Kanban. Agile betekent lenig, flexibel en Lean 

betekent efficiënt. En daarmee geven we gelijk het doel aan van deze manier van werken. De wortels van 

deze methode liggen in de industrie en zijn al op heel veel plekken in de maatschappij overgenomen. Gebruik 

in het onderwijs is nog vrij nieuw. Het komt erop neer dat mensen van nature mee gaan denken over wat 

hun gezamenlijke doelen zijn en hoe ze deze samen kunnen bereiken. Deze wijze van werken kunnen we 

dus toepassen in ons schoolteam, maar ook in de klas. Vorig schooljaar zijn we er in groep 8 al mee begonnen 

en dit jaar proberen we ook in de groep 7 te ervaren hoe het werkt. Een 

belangrijk hulpmiddel hierbij is het verbeterbord. In de klas maakt het 

zichtbaar waar iedereen mee bezig is en tijdens teamvergaderingen gebruik 

je het voor bordsessies waarmee je de voortgang van allerlei afspraken in 

beeld houdt. Andere scholen en stichtingen zijn geïnteresseerd in deze 

aanpak en daarom gaf Wina vandaag een presentatie op school aan externe 

belangstellenden.  

Onze eigen stichting PCBO Baarn-Soest is ook positief over deze innovatie 

en daarom hebben we subsidie gekregen om het verder te ontwikkelen. 
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Vanaf vrijdag 9 februari 

a.s. om 12.00 uur hebt u via uw ouderportaal weer inzicht in het rapport 

van uw kind(eren). En als het goed is, hebt u via de leerkracht al de 

uitnodiging voor het oudergesprek ontvangen. U wordt verzocht om op de 

dagen van de oudergesprekken ook even naar de hal bij groep 3 te lopen, want daar liggen weer de vele, 

sinds november gevonden voorwerpen en kledingstukken op een tafel. 

 

 

Toch nog even een extra herinnering i.v.m. de betalingen: 

- Voor het schoolfonds vragen wij u om een minimale bijdrage van 50 euro 

per kind. 

Dit maakt u over op NL67 SNSB 0931 7201 33.  

- Voor het overblijven vragen wij u om een bijdrage van 40 euro per kind.  

Dit maakt u over op NL70 ABNA 0439 4678 88. 

Voor de kinderen die na 1 januari starten zijn de bedragen vastgesteld op 25 euro voor het schoolfonds en 

op 20 euro voor het overblijven. 

Dus indien van toepassing graag uw aandacht hiervoor! 

 

 

In september gaven we u al een overzicht van welke sporten 

iedere groep dit schooljaar een aantal kennismakingslessen krijgt aangeboden. Zo krijgt groep 8 deze periode 

een aantal dinsdagen achtereen les in tafeltennis. Leuk hoor! 

 

 

 

Op dinsdag 27 februari a.s. (dus in de voorjaarsvakantie) vindt trouwens ook een tafeltennistoernooi plaats 

voor kinderen in de groepen 5 t/m 8. Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht op de volgende 

site: 

 https://www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn/cursus/1000032735/tafeltennistoernooi_2018 

 

 

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van de Baarnse Roefeldag op woensdag 4 april a.s. 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een heel prettig weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

 

Roefeldag 

Rapporten en oudergesprekken 

Kennismakingslessen sport 

Herinnering 
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