
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

di 15 mei:    Schaakclinic bij de plusgroep 

do 17 mei:    Groepen 1/2 voorstelling ‘Zwier’ in Speeldoos 

do 17 mei:    Zwemfestijn groepen 4 en 5 

vr 18 mei:    Groep 4 voorstelling ‘De Nachtwaker’ in Utrecht 

ma 21 mei:    Tweede Pinksterdag  

di 22 t/m vr 25 mei:   Verkeersweek 

di 22 mei:    20.00: Ouderraad 

do 24 mei:    Verkeersexamen groep 7 (praktijk) 

 

 

   

 

Volgende week gaan we verder met het 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:  

De regenboog (Genesis 7).  

Groepen 5 en 6:  

Het is goed als de duif niet meer terugkomt (Genesis 7, 18-24 en 8, 1-12); De 

regenboog: een belofte voor altijd (Genesis 8, 13-22 en 9, 1-17). 

Groepen 7 en 8:  

Wachten, wachten en nog eens wachten (Genesis 7, 18-24 en 8, 1-12); Weer 

in het zonlicht (Genesis 8, 13-22 en 9, 1-17). 

 

 
 

 

Inmiddels zijn de meeste kinderen vast bezig om sponsors te werven. 

Bij de kinderen in de groepen 1 t/m 5 kunt u als ouders een rol vervullen 

om het proces te volgen. 

Doordat in de groepen 6 t/m 8 de sponsors zich via internet melden, is 

het wellicht lastiger om er erg in te hebben. Daarom maak ik u er graag 

nog even op attent. Onlangs stuurde collega Carla de Graaf nog een 

speciale mail hierover. 

We hebben nog een week om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel: de Stichting Zoalsjan! 
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Run4ALS bij de Koningsspelen! 



 

  

 

 

Sinds februari zijn er weer heel wat nieuwe kleuters bijgekomen en de komende weken gaat dat nog even 

door. Zoals ieder jaar hebben alle kleutergroepen rond de meivakantie ongeveer 30 leerlingen. Hierdoor is 

al jaren de afspraak dat de kinderen die na 1 mei 4 jaar worden hun start in het nieuwe schooljaar zullen 

maken. 

 

Een hartelijk welkom aan:  
- Eline Bakker, Noah Leeflang, Phoenix Rothuizen, Jonathan Noordijk, 

Evi-Lynn Baker en Julianne Meijnen in groep 1/2-A 

- Thirza Hoogeboom, Femke Blauwendraat en Jasper Posthumus Meyjes 

in groep 1/2-B 

- Jolie Jansen, Olivier Sipkema, Philippe Zweers en Roos van der Harst in 

groep 1/ 2-C 

 

We hopen dat jullie je heel snel thuis zullen voelen op onze school! 

 

  

 

 

In de bijlage vindt u informatie over het Baarns Schoolschaaktoernooi dat 

op woensdagmiddag 23 mei zal worden gehouden. Het is bedoeld voor alle 

Baarnse basisschoolkinderen. De aanmeldingen gaan rechtstreeks naar de 

Baarnse schaakvereniging. 

 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een heel fijn weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

 

Welkom aan nieuwe leerlingen! 

Schoolschaaktoernooi 


