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  Agenda 

12 februari Studieochtend 

14 februari Rapport mee 

17 t/m 20 februari Week van de oudergesprekken 

21 februari Studiedag 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

Parro  

Belangrijke informatie m.b.t. Parro 
Aanstaande maandag, 27 januari, ontvangt u van de leerkracht een aanmeldingslink voor Parro. We 
willen u vragen zich hier zo snel mogelijk aan te melden. De informatie vanuit de groepen (en op korte 
termijn ook vanuit de directie) worden op deze manier met u gedeeld. De nieuwsbrieven oude stijl ko-
men dan te vervallen.  
Ook de oudergesprekken zullen worden ingepland via Parro, u hoeft dan niet meer in te schrijven via 
het bord op het plein.  
 
Zoals eerder in de nieuwsbrief genoemd, beginnen we met een manier waarbij we vaker vanuit de 
groepen iets met u delen. In plaats van één keer per drie weken een lange groepsnieuwsbrief ontvangt 
u nu vaker kortere berichten. We hopen dat u op deze manier meer ziet wat er in de groep van uw 
kind(eren) speelt.  
Mocht na verloop van tijd blijken dat dit teveel aan informatie is, dan zullen wij daar aanpassingen in 
doen.  
Mocht u nog hulp nodig hebben bij het instellen van Parro, dan kunt u dinsdagochtend om 08.30 uur 
langskomen in de teamkamer.  
U kunt Parro op uw telefoon installeren of via de computer gebruiken. 
 

Sportactiviteiten voorjaarsvakantie  

“ Over vier weken staat de krokusvakantie alweer voor de deur en wat is er dan leuker om lekker te 
gaan bewegen en sporten! Sportcoördinator Irene de Jong (Gemeente Baarn en Kinderopvang Baarn) 
organiseert dan ook in samenwerking met BTTV Elan en ex-basketbalprof Henk Pieterse weer twee 
niet-te-missen sportdagen voor alle Baarnse basisschoolkinderen. 
Op dinsdag 25 februari 2020 kunnen alle kinderen van 7/8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8) meedoen aan 
de jaarlijkse Baarnse Tafeltennis Kampioenschappen bij BTTV Elan. Als je op school straks in februari 
aan de tafeltenniskennismakingslessen meedoet is dit een mooi toernooi om in de praktijk te brengen 
wat je hebt geleerd. Maar ook als je niet aan de kennismakingslessen meedoet, ben je natuurlijk van 
harte welkom om je aan te melden. Deelname is gratis! Deze sportdag vindt plaats in het tafeltennis-
centrum van Elan aan de Meester de Groothof 12 en duurt van 10.00 – 15.00 uur (inloop vanaf 9.45 
uur). Voor professionele begeleiding, batjes en balletjes wordt vanzelfsprekend gezorgd. Vergeet niet 
je zaalschoenen en een lunchpakketje mee te nemen (voor drinken wordt gezorgd). 

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


 

 

 4 

24-1-2020 

Op donderdag 27 februari 2020 komt de 2,11m lange ex-prof Henk Pieterse alweer voor de achtste 
keer met veel plezier terug naar Baarn om voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn Basketbalclinic te 
geven in De Trits. Het belooft weer een echt muzikaal basketbalspektakel te worden waarin de kin-
deren in korte tijd veel leuke drills leren. Daarnaast wordt er op een speelse manier aandacht geschon-
ken aan pestgedrag (de zgn. Pest-Mij-Maar-Tour). Het is altijd een erg leerzame ochtend waar de kin-
deren heel open en vanzelfsprekend leren opkomen voor zichzelf (en anderen). De ochtend draait dan 
ook om basketbal en respect! Kosten deelname: € 7,50 p.p. Je wordt om 9.45 uur in De Trits verwacht 
waarna van 10.00 – 12.30 uur de clinic zal plaatsvinden. 
Wil jij graag aan een van deze twee sportdagen (of allebei?!!) meedoen? Geef je dan snel op 
via www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn en kijk voor beide dagen onder het kopje “Sportdagen 
Krokusvakantie 2020” ! Mocht je nog meer informatie willen, neem dan contact op met Irene de Jong, 
via i.dejong@baarn.nl of 06-49900591. “ 
  
 

 
Met vriendelijke groet, 

Het team van de Koningin Wilhelmina School. 
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