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Baarn, 10 september 2021.

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

Inmiddels zijn we twee weken verder in het schooljaar en kunnen wij zeggen dat er een mooie start is gemaakt.
Ouder(s) en /of verzorger(s) konden even op het schoolplein en in de klas komen kijken, de schoolreizen naar
Oud-Valkeveen en Hellendoorn en vervolgens een tweede mooie werkweek. Op naar een mooi schooljaar.

Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Yara, Rico,Felicia, Vera, Daniël en Elin. Een fijne tijd toegewenst op de Guido.

Verhalenrooster Kind op Maandag.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen over Jakob uit het bijbelboek Genesis. Jakob krijgt
het voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen. Later moet hij vluchten.
Hij trouwt met een vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog met een vrouw waar hij wel van houdt, en
met een slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar. Zo ontvouwt zich een verhaal van iemand die
voortdurend plannen maakt, soms ook heel impulsief handelt, en vervolgens ontdekt dat het toch anders loopt
dat hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij ook dat zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en
beslissingen: er is een God die met hem meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob eert die God en soms worstelt hij
ook met hem.

Zeg jij ook ja?

Genesis 28: 10-22 en 29: 1-20

Jakob vlucht de woestijn in. Als hij bij Betel ligt te
slapen, ziet hij een ladder naar de hemel en engelen
die naar boven en beneden gaan. De Heer belooft
dat hij Jakob zal beschermen.

Na een lange reis komt Jakob bij zijn oom Laban
terecht, waar hij verliefd wordt op Rachel. Als hij
zeven jaar voor Laban werkt,
mag hij met Rachel trouwen.

Tel ik mee?

Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24

Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter
van Laban. Maar op de ochtend na de bruiloft
ontdekt hij dat niet Rachel de bruid is, maar haar
oudere zus Lea. Vervolgens trouwt Jakob ook nog
met Rachel en belooft hij nog eens zeven jaar voor
Laban te zullen werken.

Schoolplein.
Vanaf de eerste schooldag kunnen we allemaal al genieten van een mooi schoolplein
met prachtige, uitdagende speeltoestellen en nieuwe picknicktafels. Nog niet alles af.
Boven de zandbak op het kleuterplein wordt nog een zonnedoek van 4 x 4 meter
geplaatst.
We kunnen nu, klimmen, klauteren, springen,
zitten, balanceren, rennen, voetballen en noem
maar op.  Alle mogelijkheden om veel te
bewegen.



Informatieavonden groep 1 /2, 3 en 8. (herhaling)
Groep 1 /2.
In de week van 13 september zijn de informatieavonden voor de kleutergroepen. In verband met Corona mogen
niet alle ouders tegelijkertijd op school zijn. Op maandag 13 september is de informatieavond van groep 1/2a
van 19.30 tot 20.00 uur. Op dinsdag 14 september is de informatieavond van groep 1/2b van 19.30 tot 20.00
uur. Op woensdag 15 september is de informatieavond van groep 1/2c van 19.30 tot 20.00 uur. U wordt
verwacht in de gymzaal in het kleutergebouw. Om de 1,5 meter goed te kunnen waarborgen, willen wij u vragen
om met één ouder per kind te komen.

● Groep 8.
De informatieavond voor groep 8 vindt plaats op maandag 13 september in de hal van de school. Deze avond
start om 20.00 uur. De hal wordt zo ingericht dat u als gezin bij elkaar zit.

● Groep 3.
De informatieavond van groep 3 vindt op maandag 13 september online plaats. Start 20.00 uur. Nadere
informatie ontvangt u van Annemiek van Mourik.

● Groep 4 t/m 7.
● De groepen 4 t/m 7 hebben geen informatieavond. Wel ontvangt u op maandag 13 september de

informatie betreffende het schooljaar via de mail.

Installatie Parro voor de nieuwe ouders:
Zoek Parro op in de Apple App Store of Google Play Store, via uw telefoon en/of
tablet. Parro werkt ook via de computer of Windows Phone: hps://talk.parro.com
Voor de koppeling met de Parro app, worden de mailadressen vanuit het
administratiesysteem ParnasSys gesynchroniseerd. Voor aanvullende vragen over
de Parro App en om extra uitleg te krijgen kunt u op deze link klikken:
hps://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders Voor vragen en/of opmerkingen
bent u van harte welkom.

Uitnodiging kennismakingsgesprekken op 21 en 23 september via Parro. (NIEUW)
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de kennismakingsgesprekken fysiek op school doorgaan. Wanneer dit niet
mogelijk is i.v.m. mogelijke hindernissen van Covid-19 hoort u dit van ons.
Volgende week ontvangt u de uitnodiging via Parro. U ontvangt de tijden van de gespreksmomenten en kiest
een tijd.

ParnasSys ouderportaal
Graag attenderen wij u ook weer even op het ouderportaal van ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem. Hier kunt u
zelf uw NAW-gegevens up-to-date houden. Het is voor ons noodzakelijk om de juiste adresgegevens,
(nood-)telefoonnummers en e-mailadressen te hebben.
We willen u vragen om deze week uw gegevens te controleren in het ouderportaal.
1. Ga naar: https://ouders.parnassys.net/
2. Log in met dezelfde inloggegevens als bij Parro en kies voor ‘Ouderportaal’.
3. Ga linksboven naar het ‘(naam kind)’.
4. Bij ‘over (naam kind)’ kunt u de personalia en de medische gegevens van uw kind bekijken en
aanpassen.
5. Bij ‘profiel’ kunt u uw eigen gegevens bekijken en corrigeren.
6. Vergeet niet om op ‘wijzigen’ te drukken wanneer u gegevens heeft aangepast.
7. U krijgt de volgende melding: ‘De wijzigingen zijn verzonden. Het kan enige tijd duren voordat de
administratie de nieuwe gegevens heeft verwerkt.’

Privacy voorkeuren. (NIEUW, niet meer op papier maar via Parro)
Graag gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om uw specifieke voorkeuren aan te
geven, kunt u heel makkelijk in Parro aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het delen van
beeldmateriaal van uw kind(eren). U doet dit via onderstaande stappen in de app:
1. Onder acties (onder de groepen) staan de Privacy-voorkeuren.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.
3. Geef per kind aan wat uw voorkeur is, via de stipjes of het potloodje achter het kind.

https://fatimarvko.us12.list-manage.com/track/click?u=a24006eea01f4980745efaed0&id=c79e1d3136&e=817f71b467


Logopedie in de school.
Vanaf dit schooljaar zal er logopedische begeleiding door logopediste Iris van der Zalm in de school mogelijk
zijn. Zij werkt voor de Praatmaat Groep. In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u meer informatie hierover.
Mocht uw kind logopedie nodig hebben, dan kunt u kiezen voor een praktijk in Baarn en omgeving of voor de
Praatmaat Groep in de school. In de bijlage leest u meer.

Bezoek burgemeester Röell aan groep 7a en 7b.
Afgelopen donderdag hadden de groepen 7 hoog bezoek. De
burgemeester kwam in de klas.
Aan de leerlingen vertelde hij dat er komend jaar een
kinderburgemeester gaat komen in Baarn! Alle leerlingen uit  de
groepen zeven in Baarn mogen een filmpje van zichzelf maken
waarin ze vertellen waarom zij de kinderburgemeester moeten
worden! Een leerling uit Baarn zal worden uitgekozen en
burgemeester Röell het komend jaar gaan helpen.

Ook kregen onze leerlingen de mogelijkheid om vragen te stellen
aan de burgemeester. Ze stelden leuke vragen aan hem zoals ‘
Waarom bent u burgemeester geworden? ; Wat was uw
lievelingsvak op school? Kunt u zorgen voor mooie speeltuinen in
onze woonwijk ?
We kregen antwoord op al onze vragen. Het was een leerzaam en leuk bezoek!

Het gymrooster 2021/2022.

Gymlessen

8.30
9.15
10.00
10.45-11.00
11.00
11.45
12.30
13.15

Dinsdag
Groep  3
Groep  4
Groep  5
Pauze
Groep  6
Groep  7a
Groep  7b
Groep  8

8.30
9.15
10.00
10.45-11.00
11.00
11.45
12.30
13.15

Donderdag
Groep  3
Groep  4
Groep  5
Pauze
Groep  6
Groep  7a
Groep  7b
Groep  8

Nieuws vanuit de ANWB.
Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het
jaar dat ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind
daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht
besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden,
liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en
leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer. Uiteraard
is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar
school is een prima oefening.
U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn.
Dit is in het verkeer niet anders. Ook als ze wat ouder zijn, kunnen
ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun
hoofd vaak bij heel andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten
bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het
belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije tijd een
breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies.



In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze
kinderen te vergroten.
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron van gevaar.
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
• Laat u niet afleiden, wees alert.
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen, als u er niet persé hoe te zijn
en ga met een ruime bocht om fietsers heen. De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en
veel fietsplezier dit schooljaar!

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.


