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Baarn, 11 juni 2021.

Aan de ouder(s), verzorger(s),

Verhalenrooster Kind op Maandag.

Een bijzonder verhaal
Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18

Paulus gaat op reis met een bijzonder verhaal. Hij
vertelt de oude verhalen van Israël en hij maakt
duidelijk dat die verhalen vervuld zijn met de komst
van Jezus. In Filippi
bevrijden Paulus en
Silas een jonge vrouw
van een geest die
maakt dat ze de
toekomst kan
voorspellen.

Niet stil te krijgen
Handelingen 16: 19-40 en 19:
13-20

De eigenaren van de
waarzegster uit het verhaal van
vorige week zijn niet blij met
wat er gebeurd is. Ze zorgen
ervoor dat Paulus en Silas gevangen worden gezet,
maar midden in de nacht gaan de deuren van de
gevangenis open. In Efeze proberen een paar Joodse
geestenbezweerders hetzelfde te doen als Paulus.

Versoepelingen.
Inmiddels zijn de groepen 1 en 2 weer gestart om samen buiten te spelen. In de vorige nieuwsbrief is
geschreven dat er in de komende periode verschillende activiteiten worden georganiseerd. Omdat wij niet op
schoolreisje gaan is het fijn dat dit kan.
Met ingang van dinsdag 15 juni zal meester Mike weer gebruik gaan maken van de gymzaal. Wilt u erop letten
dat de leerlingen op dinsdag en donderdag de gymkleding meenemen. Mooi dat we deze stap kunnen zetten.

Studiedag einde schooljaar.
Op 21 juni a.s. staat er een studiedag gepland. De leerlingen hebben die dag vrij. Als team gaan we die
dag o.a. de plannen voor het komend jaar bespreken. Voor volgend schooljaar is de groepsverdeling
bijna rond. Er moeten nog een aantal gesprekken plaatsvinden maar dan is er duidelijkheid. In een
volgende nieuwsbrief zullen we deze groepsverdeling dan ook bekend maken aan u. Wel kunnen we
alvast vertellen dat we volgend jaar door de extra steunmaatregelen extra handen in de klas zullen
hebben waardoor we meer aandacht kunnen geven aan individuele instructie aan kinderen. De data van
studiedagen welke bekend zijn vindt u hieronder. Het vakantierooster hebben wij reeds gedeeld. Ook
kunt u deze informatie vinden op onze website.

Sport-en speldag.
Op woensdag 14 juli is het weer zover! Onze jaarlijkse sport- en speldag. Deze dag staat het bewegen en spelen
centraal. De kinderen mogen buitenspeelgoed meenemen ( voetbal, skeelers, badminton rackets, skateboard,
etc.) en krijgen de tijd om hiermee te spelen onder schooltijd. 's Avonds staat de rapportavond gepland. We
hebben besloten om de rapporten deze dag al om 14:00 uur mee te geven aan de kinderen. Wel is er aan het



eind van de middag/begin van de avond een leuke sportieve activiteit om met het gezin te doen! Nadere
informatie volgt.

Gegevens Parnassys/Parro.
Wilt u regelmatig uw gegevens controleren die wij van u hebben? Dit kan via de Parro-app. Denk hierbij aan
allergieën - adreswijzigingen - mobiele telefoonnummers - noodnummers - privacy voorkeuren.

Vakantierooster 2021-2022.
Het vakantierooster 2021-2022 is vastgesteld en vindt u hieronder.
De data van alle lesvrije dagen/studiedagen zijn nu nog niet bekend. Deze ontvangt u voor de start van de
zomervakantie.

Herfstvakantie maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Paasweekend vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie woensdag 27 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren maandag 6 juni 2022
Zomervakantie maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Lesvrije dag/studiedag vrijdag 15 oktober 2021
Lesvrije dag/studiedag maandag 25 oktober 2021
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 24 december 2021
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 25 februari 2022
Lesvrije dag/studiedag Vrijdag 8 juli 2022

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

Een bericht van de jeugdsportcoördinatoren van de Gemeente Baarn.
De jeugdsportcoördinatoren van de Gemeente Baarn zijn alweer druk bezig met de organisatie van een mooie,
actieve laatste zomervakantieweek in deze corona tijd. Samen met een groot aantal Baarnse sportverenigingen

verzorgen zij een afwisselende Zomersportweek voor de jeugd van 6 t/m 18 jaar.
EN…..DE INSCHRIJVING IS GESTART !

Van maandag 23 t/m vrijdag 27 augustus 2021 zal er elke ochtend tussen 9.30 – 12.15 uur een wisselend
sportaanbod zijn op de sportvelden/atletiekbaan van Sportpark Ter Eem aan De Geerenweg.

Voor € 5,- per ochtend doe je in een vaste leeftijdsgroep mee aan drie verschillende sporten. Bij elk onderdeel
krijg je training van de vaste trainers van de Baarnse verenigingen! Zo kun je dus heel eenvoudig met

verschillende sporten kennismaken en kijken wat goed bij je past of gewoon eens een keer zoveel mogelijk
verschillende sporten vrijblijvend uitproberen!

De sporten die zullen langskomen tijdens deze Zomersportweek zijn voetbal, handbal, judo, atletiek, dansen,
cricket, turnen, schermen, zelfverdediging en tafeltennis.

Na de eerste twee sportrondes is er altijd een pauze waarin je wat te drinken, fruit en een koek krijgt (verzorgd
door de gemeente/B.Slim). Ook is er dan gelegenheid om onder begeleiding van Damclub Baarn Soest te

dammen. Om 12.15 uur is de sportochtend ten einde.
Natuurlijk houden we ons aan de dan geldende corona maatregelen en zorgen we voor de juiste

hygiëne/afstand tot elkaar.

Het complete programma (van dag tot dag) staat al op de welbekende website
www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn waar je je nu direct kunt inschrijven. Kijk onder de kop
“Zomersportweek 2021”. Het inschrijfgeld van € 5,- per ochtend wordt direct via IDEAL geregeld.

http://www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn


Natuurlijk ben je alle ochtenden van harte welkom, maar je kunt je ook voor 1 specifieke dag aanmelden! De

keuze is aan jou…..

Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen dan kun je altijd bij mij terecht via i.dejong@baarn.nl
Samen met de deelnemende Baarnse sportverenigingen hopen we jullie weer een afwisselende, actieve

sportweek te bezorgen. Wij kijken er al naar uit!



Een bericht vanuit Welzijn Baarn.

STREET WISE

Naast plezier in het voetbalspel staat het thema equality centraal. Op een laagdrempelige manier brengen we
gelijkheid onder de aandacht en maken we het onderwerp bespreekbaar. In iedere wedstrijd zijn er equality

points te verdienen die meetellen in de ranking. De winnaar wordt dus niet alleen bepaald op basis van het
doelsaldo, maar ook op basis van gelijkheid, sportiviteit en respect.

Graag opgeven voor 21 juni.

Dit doe kun je doen door je team van 5 tot 7 personen aan te melden bij Masja@welzijnbaarn.nl

mailto:Masja@welzijnbaarn.nl

