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 Agenda 

19 april t/m 3 mei Meivakantie 

16 mei Schoolreis groep 3 t/m 6 

30 mei t/m 2 juni Hemelvaartweekend 

8 t/m 10 juni Pinksterweekend 

11 juni Bedankochtend vrijwilligers 

3 t/m 5 juli Werkweek/Kamp groep 7 en 8 

Passion  

 
 

Deel je rijkdom met een ander 
Liefde nog veel meer dan goud 
En wees lief voor wie je lief is 
Zeg als je van iemand houdt 
 
 
 

Wat hebben we genoten van de Passion op ons schoolplein. Het enthousiasme van de kinderen, de ta-
lenten die ze lieten zien, de aanwezigheid van ouders en belangstellenden en de zon die zo mooi 
scheen, het was ontroerend. 
Om nog na te genieten hieronder de link van een compilatie van de uitvoering. 
https://www.youtube.com/watch?v=v6TW9ji4I6o 
 
Fijne Paasdagen! 
 

Paasbrunch en Paastafel  

Het was een geweldig gezicht. Door de hele school waren tafels gedekt voor de Paasbrunch. De OC heeft 
een enorme prestatie geleverd. Wat boffen we toch met zulke ouders! (De OC zoekt overigens nog 
nieuwe ouders. Als u geïnteresseerd bent kunt u opgeven via lesanka.vanbeek@kws-baarn.nl). 
 
De kinderen hebben hun gasten goed verzorgd. Het was opmerkelijk hoe rustig het was tijdens de 
brunch, terwijl er toch 400 man aan het smullen waren.  

mailto:info@kws-baarn.nl?subject=Reactie op nieuwsbrief
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
https://www.youtube.com/watch?v=v6TW9ji4I6o
mailto:lesanka.vanbeek@kws-baarn.nl
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Gedurende de dag was groep 3 t/m 8 uitgenodigd door de Nicolaaskerk om de Paastafel te komen be-
kijken. In deze prachtige Rooms Katholieke kerk werd het verhaal beeldend verteld. De kinderen beke-
ken ook iconen en hebben veel geleerd. Zo was het voor mij ook nieuw dat in de Goede Week (de week 
voor Pasen) alle beelden in de kerk afgedekt zijn om zo niet afgeleid te worden en er ruimte is voor 
bezinning.  
Het was een waardevol en leerzaam bezoek.  
 
 
 

AVG  

Van alle kinderen op school hebben wij in beeld of ze met een foto op de website mogen of niet.  
Soms wordt er echter door de gemeente (bijvoorbeeld met sportactiviteiten) of door RTV Baarn gefo-
tografeerd of gefilmd als zij iets nieuwswaardig vinden. Wij hebben er dan geen invloed op wie in 
beeld wordt gebracht. Onlangs zijn de kinderen van de KWS in beeld geweest bij producties van RTV 
Baarn rond het voetbaltoernooi, de Koningsspelen en de Passion. We boffen er natuurlijk ook wel mee 
dat RTV Baarn ons zo mooi in beeld brengt.  
 

Schoolreis herhaling  

We gaan op schoolreisje! 

 

mailto:info@kws-baarn.nl?subject=Reactie op nieuwsbrief
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Donderdag 16 mei gaan we met groep 3 t/m 6 op schoolreisje! 
Dit jaar gaan we met de bus naar……………. 
 

  
 
Vertrek- en aankomsttijden 
We zullen ‘s morgens rond 09.00 uur vertrekken en rond 16.30 uur terugkomen in Baarn. 
De kinderen krijgen daar een lunch aangeboden.  
 
Betaling 
Door middel van deze brief willen wij u vragen de kosten over te maken.  
De kosten voor het schoolreisje van groep 3-6 zijn € 25,- per leerling. 
Wilt u het bedrag overmaken op rekening NL86RABO0304703540 t.n.v. Oudercommissie Koningin Wilhelmina 
School onder vermelding van de naam (namen) van uw kind (kinderen) en de groep.  
Het is voor ons handig als we per gezin het totale bedrag in één keer ontvangen. We verwachten dat u op 18 
april betaald heeft.  
        

 
Met vriendelijke groet, 

Het team van de Koningin Wilhelmina School. 
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