
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma 9 april:    20.00: Ouderraad  

wo 11 april:    Kleuters vrij 

do 12 april:    Talentenmiddag 

di 17 t/m do 19 april:  Eindtoets groep 8 

do 19 april:    Talentenmiddag 

vr 20 april:    Koningsspelen 

ma 23 april:    20.00: Medezeggenschapsraad 

vr 27 april t/m vr 11 mei:  Meivakantie 

 

   

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Duurzaam  

Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te 

zetten voor een duurzame wereld.  

De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: God begint opnieuw (Genesis 6, 9 - 7, 16); Goed als in het begin 

(Genesis 7, 17 - 9, 17).  

Groepen 5 en 6:  God is heel tevreden (Genesis 1-2, 4); God heeft spijt (Genesis 6, 

5-22 en 7, 1-17). 

Groepen 7 en 8: God is heel tevreden (Genesis 1-2, 4); Bewaren wat goed is (Genesis 

6, 5-22 en 7, 1-17). 

 

 

 

 

Vorige week konden we u al een groot deel doorgeven van het 

programma op vrijdag 20 april, de dag van de Koningsspelen. We 

zouden u echter nog informeren over datgene wat we ditmaal 

toevoegen aan het programma: 

 

Anderhalf jaar geleden overleed Pascal Vendel aan de ziekte ALS. Pascal was de vader van Lucas (inmiddels 

van school af) en Julia (groep 8). Pascal was destijds voorzitter van onze medezeggenschapsraad en zijn 

vrouw Stephanie was tot dit jaar penningmeester van de ouderraad. Voor en na zijn overlijden was/is er 

voortdurend aandacht voor allerlei acties tbv de Stichting ALS Nederland. Daarom sluiten we ook nu weer 

graag aan bij een initiatief van ouders uit groep 8 om mee te doen aan de actie Run4ALS, oftewel een 

sponsorloop waarbij de opbrengst ditmaal bestemd zal zijn voor de stichting Zoalsjan. 

 

In 2014 kreeg de bekende Soester Jan Jager het bericht dat hij leed aan de 

ziekte ALS. Jan heeft tijdens zijn ziekte het initiatief genomen om een 

stichting op te richten met als voornaamste doel: ervoor zorgen dat ALS-

patiënten zolang mogelijk in een comfortabele thuisomgeving kunnen 

genieten met familie en vrienden voor de resterende tijd. Jan heeft dat gedaan en hij wilde dat anderen 

dat ook konden doen. De Stichting Zoalsjan heeft dus tot doel mensen met ALS aan hulpmiddelen en diensten 

te helpen. Zo kunnen we de levenskwaliteit verhogen. 
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Run4ALS bij de Koningsspelen! 



Om dit doel te verwezenlijken is geld nodig. Stichting Zoalsjan organiseert verschillende fondsenwervende 

evenementen. De Run4ALS is één van deze evenementen. 

 

Wat is de bedoeling? Na de opening op het schoolplein splitsen we de school in tweeën: 

De groepen 1 t/m 4 lopen één of meer rondjes rond het schoolgebouw. 

De groepen 5 t/m 8 lopen een groter rondje. 

 

De kinderen in de groepen 1 t/m 5 krijgen morgen een sponsorkaart mee naar huis waarmee ze sponsors 

kunnen gaan werven. We gaan uit van vaste bedragen, dus het ingezamelde geld kunnen de kinderen (of hun 

ouders) op 20 april bij hun eigen juf inleveren. 

De kinderen in de groepen 6 t/m 8 krijgen via een mail een link naar de site waarmee zij zich op digitale 

wijze kunnen laten sponsoren. Ook hierbij gebeurt dat d.m.v. vaste bedragen.  

 

In de vorige nieuwsbrief hadden we nog niet gemeld dat net als voorgaande jaren de bovenbouwgroepen (5 

t/m 8) na de spelen in de Trits, dus vanaf 12.30 uur, vrij zijn. Spreek met uw kind goed af of het om 12.30 

uur bij de Trits wordt opgehaald of dat het zelfstandig naar huis mag fietsen. 

 

De leerlingen van de onderbouw vragen we op deze dag sportief gekleed te komen met een oranje tintje. 

 

 

  

 

 

Sinds de vorige nieuwsbrief telden we maar 3 schooldagen, dus we hebben niet veel schoolnieuws. 

 

We hebben hierdoor nog wel 

ruimte voor een bericht van Irene 

de Jong over de sportactiviteiten 

in de meivakantie: 

 
Op maandagochtend 30 april 2018 komen profspelers Percy Isenia en Kevin Heijstek voor de vijfde keer naar Baarn 
om samen met Irene een leerzame en indrukwekkende Honkbalclinic te geven. Tijdens deze clinic leren de kinderen 
de beginselen van het honkballen, zoals gooien, vangen met een honkbalhandschoen en de bal slaan met een knuppel. 
Natuurlijk wordt de clinic afgesloten met een honkbaltoernooitje. De ervaren honkballers staan altijd garant voor een 
ochtend vol actie en plezier: een mooie kans dus voor de Baarnse kinderen om eens kennis te maken met deze 
wereldsport! Er zal rond 12.30 uur bij het veld worden geluncht (zelf lunchpakketje meenemen!) waarbij er 
gelegenheid is om een handtekening te vragen. Deze clinic duurt van 10.00 – 13.00 uur waarbij de deelnemers 
vriendelijk verzocht wordt om rond 9.45 uur aanwezig te zijn op het hoofdveld van VV Eemboys/BSO Sportkidz! aan De 
Geerenweg 6-D zodat we op tijd kunnen beginnen. Trek stevige sportkleding aan en sportschoenen voor buiten op het 
gras. Kosten: € 7,50 per kind. 
  
Op donderdag 3 mei 2018 volgt dan nog een tweede topevenement want dan heeft Irene weer drie trainers van het 
Ajax Consultancy Team naar Baarn kunnen halen : zij gaan gezamenlijk een onvergetelijke Voetbalochtend verzorgen. 
Ook deze sportclinic vindt plaats op het hoofdveld van VV Eemboys/BSO Sportkidz! en zal duren van 10.00 – 12.30 uur, 
waarna ook nu weer bij het veld kan worden geluncht (zelf pakketje meenemen). De ochtend zelf zal bestaan uit 
verschillende onderdelen zoals snelheidstraining, doelschieten, partijspel en (loop-/ voetbal-) techniek. We sluiten af 
met een spannende “shoot out” waarbij in elke leeftijdsgroep mooie (Ajax)prijsjes kunnen worden gewonnen. Wie wil 
hier nu niet aan meedoen? Ook hier wordt iedereen verzocht tijdig aanwezig te zijn (vanaf 9.45 uur inloop) zodat we 
klokslag 10 uur kunnen beginnen. Trek je sportkleding en voetbal-/sportschoenen aan. Kosten: € 7,50 per kind. 
  
Aanmelden kan via de website www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn  onder het tabblad “Meivakantie 
2018”.  Vervolgens klik je eerst op “BSO sportactiviteiten” en daarna op “ Honkbalclinic” en/of “Voetbalclinic”. Hier 
vind je alle benodigde informatie. Mocht je eerst nog meer inlichtingen willen dan kan je contact opnemen met mij 
via email:irene.de.jong@kpnplanet.nl  of via 06-49900591. 

 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een heel goed weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

Sportactiviteiten in de meivakantie 
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