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 Agenda 

2 september Start schooljaar 

10 september Informatieavond 

25 september Studie ochtend en startgesprekken 

21 t/m 28 oktober Herfstvakantie 

Start schooljaar  

Maandag komen de kinderen weer. We kijken er naar uit om ze allemaal weer te zien! 

 
 
Deze week zijn de leerkrachten bezig geweest met het startklaar maken van de klassen. Iedereen is uit-
gerust en heeft zin om weer te beginnen. 
  
Op woensdag was het hele team aanwezig. We zijn het schooljaar begonnen met Psalm 139. Heer U 
doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn staan. Een prachtige tekst om stil te staan bij wat 
we willen voor uw kind. We willen uw kind zien, kennen en een veilige en fijne plaats geven. Dat doen 
we door interesse te tonen, nieuwsgierig te zijn, echt contact te maken, duidelijk te zijn en positief te 
zijn. Als we dat doen gaat het leren vanzelf! 
Daarna volgde een scholing over onze nieuwe rekenmethode; Getal en Ruimte.  
 
Donderdag en vrijdag vinden nog de laatste voorbereidingen plaats en dan kunnen de kinderen weer 
komen! 
 

Eerste schooldag en week  

Aanstaande maandag willen we graag met elkaar 'de school openen'. Daarom zijn alle leerkrachten 
eerst op het plein en gaan we gezamenlijk naar binnen wanneer om 08.30 uur de bel gaat. 
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Natuurlijk wilt u even in de klas kijken waar uw kind zit en hoe het (nieuwe) lokaal eruit ziet. In de eer-
ste week mag u even mee naar binnenlopen.  
Vanaf de tweede week gaan alle kinderen van groep 4 t/m 8 zelfstandig naar de klas.  
 
De kinderen van groep 3 mogen door u tot de herfstvakantie naar binnen gebracht worden. 
 
Er zijn verschillende ingangen in de school. Wie gaat waar naar binnen? 
De kleuters van groep 0/1 gaan via de kleuterdeur aan de voorkant naar binnen. 
De kleuters van groep 1/2 gaan via de zijdeur (aan de kant van het fietsenhok) naar binnen. 
De groepen 3 t/m 8 gaan via de hoofdingang naar binnen. Ook groep 3B! 
Het is niet wenselijk dat oudere broers / zussen de kleuters mee wegbrengen i.v.m. de drukte in de 
kleuterhal. Zij gaan zelfstandig via de hoofdingang naar binnen.  
 

Verkeersbrigadiers  

Helaas hebben wij moeten vernemen dat er momenteel bij de politie Baarn geen opleider beschikbaar 
is om de leerlingen op te leiden tot verkeersbrigadiers. 
Er zijn dus nu geen kinderen beschikbaar om te brigadieren. Met één ouder brigadieren is niet toege-
staan. U bent welkom om het brigadieren op u te nemen zodat we toch twee mensen op de oversteek 
hebben staan en het brigadieren kunnen voortzetten.  
 

Parkeerbeleid  

Aan het begin van het schooljaar willen we aandacht vragen voor het parkeerbeleid:  
We hebben een lastige straat wat betreft het parkeren en zullen dus allemaal ons best moeten doen 
het plezierig te houden.  
U heeft altijd de mogelijkheid om bij de AH te parkeren. Ja, iets verderop maar prima te doen.  
 
Dit zijn de gemaakte afspraken: 

 Niet parkeren bij de verfwinkel aan de overkant op het terrein. (voor een enkele ouder maken 
we een uitzondering i.v.m. tijdelijke mobiliteit. Dat gaat dan altijd in overleg!!)  

 Niet parkeren voor de in- en uitritten van onze buren. Wij zijn blij met onze buren, zij houden 
een extra oogje in het zeil wanneer wij er niet zijn. We doen ons best om de relatie met hen zo 
goed mogelijk te houden. Voor hun uitrit parkeren is echt asociaal en niet geaccepteerd! 

Wilt u dit ook doorgeven aan de oppas, opa's en oma's etc.?  
 

Pauzehap en trakteren  

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


 

 

35     

30-8-2019 

Eerder heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat uit de ou-
derenquête blijkt dat veel ouders een 'gezondere school' wil-
len en belang hechten aan gezonde voeding en eetgewoon-
tes. Daarnaast is het onze taak als school om de rol van ge-
zonde voeding te bespreken. 
 
Nog even ter herinnering de afspraken voor komend school-
jaar: 

 Met ingang van dit schooljaar zijn alle dagen fruit of brood-
dagen. Dat wil zeggen dat we verwachten dat alle kinderen 

iets gezonds meenemen. Dit kan fruit of groente zijn, maar mocht uw kind daar echt moeite 
mee hebben, dan mag er ook brood met gezond beleg (dus geen zoet beleg) om 10.00 uur ge-
geten worden. Knijpfruit is geen fruit. Andere pauzehappen zullen wij weer terug geven naar 
huis. U begrijpt dat het voor kinderen moeilijk is al de ene ouder er wel rekening mee houdt en 
de andere misschien niet. Daarom willen wij daar graag één lijn in trekken als school. Ook pro-
beren we de afvalproductie terug te dringen. Graag dus drinken en eten meegeven in bekers en 
dozen zodat we geen plasticafval produceren.  

 Voor traktaties adviseren wij gezond, maar omdat een verjaardag vieren tot de feestmomenten 
behoort laten we ouders en kinderen hier vrijer in. 

 Met het schoolreisje en andere feestelijkheden, kan het zijn dat er weleens iets minder gezonds 
gegeten wordt. 

 
Trakteren bij een verjaardag 
We hebben lang gesproken over het rondgaan langs de klassen. We snappen heel goed dat de kin-
deren dit heel leuk vinden. De leerkrachten ervaren het echter als heel storend. Ben je net begonnen 
met je instructie, staat er een jarige voor je neus. Weg is de concentratie van je groep en je moet weer 
opnieuw beginnen. Daarnaast gaat er aardig wat geld zitten in al die traktaties voor de leerkrachten 
die eigenlijk ook graag gezond willen blijven en niet altijd behoefte hebben aan al dat lekkers.   
We hebben dus iets leuks bedacht. De kinderen gaan niet meer de klassen rond, trakteren dus alleen 
hun klasgenoten in de klas maar krijgen van school een leuke attentie. Wat dat is? Verrassing! 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Het team van de Koningin Wilhelmina School. 
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