
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vr 27 april t/m vr 11 mei:  Meivakantie  

di 15 mei:    Schaakclinic bij de plusgroep 

do 17 mei:    Groepen 1/2 ‘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) 

 

 

In de week na de vakantie beginnen we met het thema: 

Kiezen. Inhoud: Over wat vastligt in het leven, wat voor ons gekozen wordt en de 

ontdekking welke keuzes je zelf kunt maken. 

De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Noömi heeft geen keus (Ruth 1, 1-4); De keuze van Ruth (Ruth, 1, 

4-19). 

Groepen 5 en 6: Op reis naar een ander land (Ruth 1, 1-6); Ruth gaat mee naar Israël 

(Ruth 1,7-22). 

Groepen 7 en 8: Alles wordt anders (Ruth 1, 1-6); Het wordt wennen (Ruth 1,7-22). 

 

 

 

In de afgelopen maand is het duidelijk geworden dat niet alleen de directeur afscheid gaat nemen van onze 

school... 

Drie andere collega’s gaan, vanwege een nieuwe uitdaging, de AA verlaten. 

Ik zet het even op een rij:  
 
Renske Hoving heeft gekozen voor een baan buiten het onderwijs. Zij gaat namelijk m.i.v. 1 juni aan de 
slag bij Prisma, een onderneming in landmetingen in Terschuur. Op dit moment heeft zij bij ons op school 
alleen op woensdag groep 6B onder haar hoede. Vanaf 1 juni wordt 
deze taak overgenomen door Anne ten Brincke, die inmiddels aan 
het re-integreren is na haar ziekte. 
 
Carla de Graaf gaat na de zomervakantie aan de slag op basisschool 
De Cederboom in Paramaribo. Een dergelijke kans wilde Carla niet 
voorbij laten gaan. Ze krijgt daar dezelfde taken als hier, namelijk 
groep 7 en bouwcoördinator.  
 
Anne Veenstra gaat na de zomervakantie een nieuwe uitdaging aan 
als leerkracht op de Waterinkschool in Soest. Hij blijft dus werkzaam 
binnen onze stichting.  
 
Vol vertrouwen zijn we sinds vorige week op zoek naar de juiste mensen die deze vacatureruimte op onze 
school gaan opvullen.  
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Mutaties in het schoolteam! 



 

 

 

Gisteren hebben we Claudia Breunesse een cheque overhandigd 

waarop de schitterende opbrengst voor de 

Stichting Zoalsjan stond, namelijk: 

                                € 4825,50! 

Hartelijk dank aan alle sponsors! 

 

Naast Koningsdag hebben we natuurlijk in de meivakantie ook weer te maken met 
andere feest- en herdenkingsdagen waar we als school op de een of andere manier bij 
betrokken zijn. Zo wordt in het kader van 4/5 mei ieder jaar in Baarn een 
stoeptegelwedstrijd gehouden. Ditmaal heeft Lisa Mensen uit groep 8 namens onze 
school gewonnen. Gefeliciteerd! Op 11 april is van haar tekening een stoeptegel 
gemaakt. 

Op 5 viert Baarn de officiële start van Bevrijdingsdag op de Brink. De vrijheidsvlam wordt aangestoken, het 
Wilhelmus wordt gezongen en er is een tafel waarop de mensen uit Baarn de stoeptegels kunnen 
bewonderen. Op woensdagmiddag 23 mei zullen op het Stationsplein de 8 stoeptegels (alle Baarnse 
basisscholen doen mee) symbolisch door burgemeester Roëll worden geplaatst. 
Twee andere kinderen van onze school waren zo stoer om zich op te geven voor de Bevrijdingsloop. Dat zijn 
Emelie Mink uit groep 7 en Koen Kolt uit groep 8. Deze loop gaat op 4 mei ’s avonds van start en eindigt op 
5 mei om 9.00 uur op de Brink. 
In het verlengde hiervan ontving ik een tip van één van de ouders. De vader van Merlijn Andreasen heeft 
namelijk een theaterstuk (voor volwassenen) omtrent de tweede wereldoorlog geschreven dat op 3 mei 
wordt uitgevoerd in De Speeldoos:  
https://www.speeldoosbaarn.nl/genre-overzicht/podium-xtra/item/de-waarheid-terug-naar-1942 

 

  

Op vrijdag 18 mei a.s. staat voor groep 4 het 
project Helemaal Filiaal op het programma. Met Kunst Centraal hebben we een bijzondere 
relatie i.v.m. onze extra aandacht voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarom  worden we 
jaarlijks uitgenodigd voor dit project. Groep 4 bezoekt daarvoor op 18 mei Theaterhuis De 
Berenkuil in Utrecht van Filiaal Theatermakers. Daar krijgen de kinderen de voorstelling De Nachtwaker 
aangeboden.  De groep (incl. de leerkrachten en één van de ouders) wordt om 8.45 uur met een bus bij 
school opgehaald en om 12.00 uur vertrekt men weer uit Utrecht. We verwachten dat ze rond 12.30 uur 
terug zijn bij school. Daar moeten de ouders van deze groep dus wel rekening mee houden! 
 

 

Zoals u al eerder in de nieuwsbrief hebt kunnen 
lezen vindt de jaarlijkse kleuterdag plaats op 

dinsdag 19 juni a.s. De datum stond al vast, maar belangrijk om alvast te weten is dat de schooltijden deze 
dag zijn aangepast.  
We beginnen om 8.30 uur en de dag eindigt om 13.00 uur. We vragen u om de BSO van uw kind tijdig op de 
hoogte te brengen van de afwijkende schooltijd!  
Zoals de titel al aangeeft, zal de kleuterdag in het teken staan van piraten, prinsen en prinsessen. Uw kind 
mag die dag dan ook verkleed komen als een van deze figuren. Er staan veel leuke activiteiten op het 
programma waaronder de voorstelling Piratenprinses van Theater Tweekant. Misschien leuk om op Internet 
daar alvast iets meer over te lezen. 
Uw kind hoeft die dag geen eten en drinken mee te nemen voor het tussendoortje en ook voor de lunch 
wordt gezorgd! 
 
Met vriendelijke groet 
en alvast een heerlijke meivakantie gewenst,        
Jacques van der Vlies 
 

Bijzonder kunstproject groep 4 

Opbrengst sponsorloop 

Bijzondere activiteiten in de meivakantie 

Kleuterdag 19 juni: De Piratenprinses 

https://www.speeldoosbaarn.nl/genre-overzicht/podium-xtra/item/de-waarheid-terug-naar-1942

