
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vr 23 februari:   Meesters- en juffendag  

ma 26 februari t/m vr 2 maart:  Voorjaarsvakantie  

ma 5 maart:     Studiedag; alle kinderen vrij 

di 6 maart:    20.00: Medezeggenschapsraad 

ma 12 maart:    20.00: Ouderraad 

wo 14 maart:    Stakingsdag 

wo 21 maart:    Groep 7 Boomfeestdag 

vr 23 maart:    Groepen 7 en 8 Voetbaltoernooi 

do 29 maart:    Paasviering 

vr 30 maart t/m ma 2 april:  Paasweekend 

   

 

 

 

In de week na de vakantie gaan we verder met het thema: Veel en weinig.  

Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen. 

De bijbelverhalen in de eerste week na de vakantie: 

Groepen 1 t/m 4:  

Welkom aan iedereen (Lucas 14, 12-14); Genoeg voor iedereen? (Marcus 6, 30-44). 
Groepen 5 t/m 8:  

Aren plukken op de sabbat (Lucas 6, 1-5). 

 

 

 

 

 

U hebt het wellicht al meegekregen: 

Sinds vorige maand zijn er 

estafettestakingen in het basisonderwijs. Op woensdag 14 maart is onze regio aan de 

beurt. Binnen onze stichting is een groot deel van het onderwijzend personeel van plan 

om op die dag met de staking mee te doen.  Dit betekent dat het niet zal lukken om 

de scholen op 14 maart open te houden. Als directeuren van onze stichting 

ondersteunen wij deze actie. Daarom ontvangt u morgen een brief van de gezamenlijke directies. 

 

 

We herinneren u nogmaals aan de studiedag van maandag 5 

maart a.s. waardoor uw kind(eren) een dag langer voorjaarsvakantie hebben! 
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Morgen Meesters- en juffendag! 

Studiedag maandag 5 maart a.s. 

Woensdag 14 maart: Stakingsdag! 



 

 

 

Na de vakantie worden de haren van alle kinderen weer gecontroleerd. Houdt u het 

thuis ook in de gaten? 

 

 

 

Toevalligerwijs hebben we in groep 7 te maken met zowel een leerling 

die vertrekt als een nieuwe leerling. 

Teun Hermsen verhuist komende week (voor ongeveer 4 jaar) naar Canada en nam vandaag 

dus afscheid van juf Carla en zijn klasgenootjes. We wensen hem, zijn zus Maartje en zijn 

ouders alle goeds aan de andere kant van de oceaan!  

Yasmin Öztürk verhuist komende week met haar gezin vanuit Almere naar Baarn. Gelukkig 

hadden we voor haar een plekje in groep 7. Ze heeft al twee woensdagen kennisgemaakt 

met de groep en gaat op 6 maart echt starten. We wensen haar en haar ouders alle goeds in 

Baarn! 

 

 

 

Van de Groene Inval ontvingen we een bericht over een aantal activiteiten die zij organiseren. Dat gaat o.a. 

over de schooltuintjes. Dat is niet bedoeld voor de kinderen in groep 5, want net als voorgaande jaren zullen 

de kinderen in onze groep 5 weer onder schooltijd een eigen schooltuintje gaan bewerken. 

  

Zelf een eigen stukje grond bewerken? Zelf zaaien en oogsten? 
Lekker vieze handen krijgen? Groenten van eigen tuin eten en 
vazen vol met bloemen plukken? Het kan allemaal met je 
eigen schooltuintje! Onder begeleiding van de beheerders van 
De Groene Inval Paul Smet en Kylie Verkaart ga je tien soorten 
groenten en zes soorten bloemen zaaien. De oogst mag je 

natuurlijk mee naar huis nemen! Dat kan al vrij snel als de als eerst gezaaide tuinkers geoogst wordt en dat 
gaat door tot de laatste week als de laatste bloemen worden geplukt. 
 
Ook kan er weer worden ingeschreven voor Ouder & Kind tuinieren. Dit is om de kinderen in de lagere 
groepen met hun papa, mama, opa of oma ook in de gelegenheid te stellen kennis te maken met tuinieren. 
Via de school worden vanaf 22 februari de inschrijfformulieren verspreid. Op donderdag 8 maart worden 
de ingevulde formulieren weer bij de scholen opgehaald. Ook kun je je inschrijven via onze website 
www.degroeneinval.nl. Het inschrijfformulier is te vinden onder menu-optie ‘De Groene Inval’ - 
‘Schooltuinen’. 
De kosten voor een schooltuintje zijn € 22.50. Dit is inclusief begeleiding, bemesting van het tuintje, de 
gebruikte zaden en de oogst. Het seizoen duurt van 9 april tot 27 september. Voor meer informatie kunt u 
kijken op de website www.degroeneinval.nl, een mail sturen naar info@degroeneinval.nl of bellen met Paul 
Smet, tel.nr. 5416013. 
  
Tijdens de voorjaarsvakantie op woensdag 28 februari organiseert De Groene Inval ‘Uilenballenpluizen’. 
Deze activiteit is geschikt voor kinderen vanaf groep 5 van de basisschool. Kosten zijn € 1,- Dit geld gaat 
naar de Vogelwerkgroep. Aanmelden voor deze activiteit kan tot en met 22 februari via het e-mailadres 
info@degroeneinval.nl. 
 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een heerlijke voorjaarsvakantie gewenst,        

Jacques van der Vlies 

 

Nieuws van “De Groene Inval” 

Hoofdluis 

Wisseling in groep 7 
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