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Agenda
4 november
15 of 20 november
21 november
26 t/m 30 november
27 november
5 december
20 december
20 december
21 december
24 december t/m 4 janari
13 februari

Schoolkerkdienst in de Paaskerk; start 10.00 uur
Ouderavond groep 7 en 8 over Mediawijsheid
Studiedag (kinderen vrij)
Facultatieve oudergesprekken op uitnodiging
Schoentje zetten gr 1 t/m 4 om 18.00 uur
Sintviering
Kerstlunch
Kerstdienst in de avond
Kinderen om 12.00 uur uit
Kerstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)

Juf Lesanka getrouwd
Dat was een verrassing!
Dachten de juffen en meesters naar een feestje te gaan bleek juf
Lesanka stiekem haar trouwerij voorbereid te hebben! Wat een
feest werd dat!
We feliciteren juf Lesanka, echtgenoot Joop en dochter Julia met
deze prachtige gebeurtenis.

Schoolkerkdienst
Aanstaande zondag is de schoolkerkdienst in de Paaskerk. Zoals eerder genoemd start de dienst om 10.00 uur. De dienst zal worden vorm gegeven
door ds. Marleen Kool en de KWS. Een aantal leerlingen van onze school
hebben een bijdrage in de dienst. Alle ouders van deze leerlingen hebben
hier een mail over gekregen. Daarnaast hebben we de afgelopen weken in
alle groepen en in de weekopening de liedjes geoefend. Het zou mooi zijn
als er zoveel mogelijk leerlingen van onze school tijdens deze dienst mee
kunnen zingen! U bent dan ook van harte welkom om samen met uw
kind(eren) naar deze dienst te komen!
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Ouderavond voor groep 7 en 8
Op 15 en 20 november is er voor alle groep 7 en 8 leerlingen
in Baarn een ouderavond over mediawijsheid. Deze avond is
bedoeld voor de leerling in aanwezigheid van één ouder.
De avond is door de scholen in samenwerking met de gemeente georganiseerd.
Omdat er nog ruimte is in de zaal zijn vanaf deze week ook de
kinderen van groep 7 uitgenodigd.
Inschrijven kan via de link in de toegestuurde mail.
Het wordt een interessante, grappige en informatieve avond. Een avond uit met uw kind die u echt niet
moet en wil missen!

Oudergesprekken
De november oudergesprekken verlopen dit jaar anders dan voorgaande jaren.
In de week van 26 tot en met 30 november vinden er namelijk facultatieve oudergesprekken plaats. Dit betekent dat we niet alle ouders uitnodigen voor een gesprek maar dat de leerkracht u zal uitnodigen voor een
gesprek als dat wenselijk is.
Wanneer u toch zelf de behoefte voor een 10-minutengesprek heeft kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht(en). Samen kunt u dan een afspraak maken. Deze afspraken vinden na schooltijd plaats.

Kraanwaterdag
Op woensdag 7 november doen wij mee met de kraanwaterdag.
Wereldwijd onderzoek toont aan dat dat kraanwater drinken erg
gezond is: het is goed voor je brein, je hart, je stofwisseling, alertheid en het voorkomt hoofdpijn. Wij willen u dan ook vragen uw
kind(eren) deze dag alléén water mee naar school te geven tijdens
het eten en drinken. In de groepen zullen we hier extra aandacht
aan besteden.
Door mee te doen met deze actie kunnen we een kraanwaterpunt
voor de school verdienen!
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Op zoek
Groep 3 is op zoek naar een oude kinderfiets. Volgende week start groep 3 met het thema; Op Wielen . In
één van de hoeken wordt dan gesleuteld aan een oude kinderfiets. De huidige fiets is al meerdere jaren gebruikt en daar valt niet veel meer aan te sleutelen. Wie o wie kan ons helpen aan een oude kinderfiets? Stuur
een mail naar: alexandra.koelewijn@kws-baarn.nl

Met vriendelijke groet,
Het team van de Koningin Wilhelmina School.

