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Agenda
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

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)

Even bijpraten
Studiedag
Op maandag 29 oktober hadden we een gezamenlijke studiedag met alle scholen van onze stichting PCBO
Baarn-Soest. Wij hebben elkaar ontmoet, goede ideeën uitgewisseld en een lezing gevolgd van Luk Dewulf.
Deze lezing ging over talenten: dingen doen waar je goed in bent en daar vooral ook veel energie van krijgen.
Het was zeer inspirerend en het bevestigde weer eens hoe belangrijk het is dat we op school altijd met de
kinderen op zoek moeten zijn naar het talent wat ieder kind bezit!
Leerplicht (wet)
Tijdens ons overleg met de directies van de basisscholen in Baarn, hadden we de leerplichtambtenaar op bezoek. Zij hebben ons weer bijgepraat over verzuim en de aanpak daarvan. Wat is voor u van belang?
- De directies van basisscholen zijn verplicht om verzuim door te geven
- Wanneer verzuim gemeld wordt, dan gaat dit via ons Parnassys systeem rechtstreeks naar leerplicht en bij
ongeoorloofd verzuim zullen zij actie ondernemen
- De leerplichtambtenaar zal voor de voorjaarsvakantie (bij ons is dat op de donderdag om we vrijdag vrij
zijn) op alle scholen in Baarn langs komen om verzuim op te nemen van kinderen.
Jaarverslag PCBO Baarn- Soest
Via onderstaande link komt u bij het jaarverslag van onze stichting PCBO Baarn- Soest. U treft daarin alle
informatie over onze stichting. Visie, missie, plannen voor komende jaren e.d.
http://jaarverslag2017.pcbobaarnsoest.nl/jaarverslag-2017
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Magazine Thuis & School
Via onderstaande link komt u bij de nieuwste editie van het gratis online magazine Thuis & School voor
ouders met schoolgaande kinderen. Met de herfstvakantie achter de rug en nu de novembermaand als opstapje naar de gezellige decembermaand. We kijken uit er naar uit. Weken waarin nog veel gaat gebeuren.
Thuis & School helpt een beetje daarbij. LEES DE NIEUWE EDITIE THUIS & SCHOOL HIER!:
https://www.ouders.net/wp-content/uploads/2018/10/SchoolThuis_5.pdf

Sint Maarten
Optocht Sint Maarten vanavond Vanavond kan uw kind meedoen aan de Sint Maarten optocht georganiseerd door de winkeliers van Baarn. Om 16.30 uur verzamelen op de Brink, daar wordt een spetterend optreden verzorgd. Rond 17.00 uur start de eerste groep. De kinderen lopen tot het einde van de Laanstraat
waar het einde van de optocht is. Als het regent, gaat de optocht gewoon door.

Schoolkerkdienst zeer geslaagd
Wat was de schoolkerkdienst fijn afgelopen zondag.
Veel ouders en kinderen waren naar de Paaskerk gekomen en de kerk zat
dan ook behoorlijk vol.
Door zang, spel en voordrachten werd duidelijk dat we heel goed zijn in
het verfraaien/mooier maken van wie we daadwerkelijk zijn. Maar...dat
hoeft helemaal niet want we zijn al mooi zoals we zijn!

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.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! U kunt inschrijven via de link die u toegestuurd is via de mail.
Het wordt een interessante, grappige en informatieve avond. Een avond uit met uw kind die u echt niet
moet en wil missen!
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Met vriendelijke groet,
Het team van de Koningin Wilhelmina School.
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