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 Agenda 

30 mei t/m 2 juni Hemelvaartweekend 

8 t/m 10 juni Pinksterweekend 

11 juni Bedankmiddag vrijwilligers 

12 juni  Juffen en meestersdag en kleuterdag 

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

19 juli Zomervakantie! Vrijdag al de hele dag vrij! 

Muziekonderwijs  

 
We kijken tegenwoordig uit naar de maandag! 
Op die dag horen we heel veel muziek in school. Er 
wordt gezongen en muziek gemaakt. Wat zien we 
de kinderen genieten! 
Via onderstaande links kunt u ook meegenieten! 
 
https://youtu.be/aw62GVzZfN0 
 
https://youtu.be/vgLWe07OGj8 

 
 

Vrijwilligersbedankmoment  

Op dinsdag 11 juni wil het team van de KWS alle ouders die zich het afgelopen 
jaar hebben ingezet voor onze school in het zonnetje zetten. Zonder de hulp van 
alle lees-, luizen-, spelletjes-, brigadier-, OC-, MR-, (school)tuinouders en alle an-
dere hulp ouders kunnen wij veel activiteiten niet door laten gaan. Heeft u zich 
het afgelopen jaar ingezet voor de school? Dan bent u van harte uitgenodigd op 
de high tea van 13.30 - 14.30 uur.  
 
 

Kleuterdag  

Woensdag 12 juni is de kleuterdag voor de groepen 1 en 2. Behalve de kleuterdag vieren de kleuter-
leerkrachten ook hun verjaardag. 
De kleuterdag vindt plaats bij Speelbos 't Laer. U heeft hier in een aparte brief (per mail en op papier) 
meer informatie over gekregen. 
 

mailto:info@kws-baarn.nl?subject=Reactie op nieuwsbrief
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
https://youtu.be/aw62GVzZfN0
https://youtu.be/vgLWe07OGj8
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Voor de lunch en de andere tussendoortjes vragen we een bijdrage van €3,00. Wilt u dit naar de school 
overmaken naar rekening NL28 RABO 0379968436 t.n.v. 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.  
 
 
Voor deze dag is geen ouderhulp nodig, we zijn met voldoende leerkrachten en stagiaires. 
 

Zomerfestijn  

Zomerfestijn - save the date-  
Ons jaarlijkse zomerfestijn komt er al weer bijna aan! Wilt u 10 juli alvast in uw 
agenda noteren? We starten om 18.15 uur. Dit jaar zal het thema 'muziek' zijn. 
Wij hebben er al zin in! 

 

Juffen- en meesterdag  

Woensdag 12 juni vieren de juffen en meesters van de KWS de verjaardagen. de kleuters hebben deze 
dag de kleuterdag en vieren dit buiten de school, de groepen 3 t/m 8 vieren de verjaardagen op school. 
We laten de deur 's morgens even dicht, zodat alle kinderen (en ouders) de leerkrachten toe kunnen 
zingen. 
Vervolgens is er tot de pauze een programma in de klas. Na de pauze zijn er verschillende activiteiten 
te doen waarbij de groepen gemixt worden. 
De groepen 3 t/m 8 zijn net als anders om 12.15 uur uit.  
 

MR  

Verkiezingen Oudergeleding Medezeggenschapsraad 
 
Aan het eind van dit schooljaar neemt Erik Brink afscheid van de MR. Voor deze vacature zoeken we 
een enthousiaste ouder die graag vanaf het nieuwe schooljaar de rol van MR-lid op zich wil nemen 
voor een periode van drie jaar. Iedereen die zich kandidaat wil stellen voor de MR, kan tot en met vrij-
dag 7 juni een reactie sturen naar mr@kws-baarn.nl. Per gezin mag één ouder zich kandidaat stellen. 
 
Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)? 
De medezeggenschapsraad is een raad die als “tussenpersoon” functioneert tussen schoolbestuur en 
ouders en tussen schoolbestuur en personeel. Via de MR praten ouders en personeelsleden mee over 
verschillende onderwerpen die te maken hebben met het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen 
moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit geno-
men wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het 
beleid op school. De MR bestaat op dit moment uit twee ouders en twee personeelsleden, die voor 
drie jaar gekozen worden.  
 

mailto:info@kws-baarn.nl?subject=Reactie op nieuwsbrief
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
mailto:mr@kws-baarn.nl


 

 

21     

24-5-2019 

Mocht u meer informatie willen, schroom dan niet één van de MR leden te vragen. Als u een ouder 
wilt spreken, kunt u zich wenden tot Erik Brink of Ellen Postma. Als u een leerkracht wilt spreken, kunt 
u zich wenden tot Alexandra of Maaike.  
 
 

OR  

De oudercommissie zoekt enthousiaste ouders! Komt u ons team versterken? 
Wie zijn wij? 
De oudercommissie is een kleine groep enthousiaste ouders die ondersteunt bij de organisatie van 
schoolactiviteiten van uw kinderen. Deze activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse 
ouderbijdrage. Het doel van de commissie is bijdragen aan een prettig, veilig en inspirerend 
schoolklimaat. 
De oudercommissie werkt nauw samen met de leerkrachten, klassenouders en andere ouders die 
willen helpen bij de organisatie van een activiteit. 
Activiteiten die op school, mede door de oudercommissie, georganiseerd worden zijn: 
 
• Sinterklaasfeest 
• Kerstcrea en kerstviering 
• Paasontbijt/lunch 
• Koningsspelen 
• Zomerfestijn 
• Catering musical groep 8 
• Voetbaltoernooi groep 7 
• Ontvangst tijdens ouderavonden 
• Feestelijke aankleding van school/ plein bij activiteiten 
• Lief & Leedpotje/ klassenouderoverleg 
 
Wat houdt het in? 
Wij vergaderen vijf tot zes keer per jaar op woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur. Aan het begin van 
het schooljaar verdelen wij de activiteiten. De activiteiten worden in tweetallen en in overleg met de 
leerkrachten bedacht, voorbereid en uitgevoerd. 
Vind je het leuk om ons team te versterken? Of wil je meer informatie, neem dan contact op met 
koninginwilhelminaschool@gmail.com 
Bedankt, 
namens de OC        

 
 

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