
           Nieuwsbron   
                 21 februari 2019 

 
 
Agenda 
05-03-2019            Groep 6B brengt een bezoek aan de kinderboerderij 
06-03-2019            Groep 8 ontvangt een gastspreker over  waterzuivering 
06-03-2019            Groep 1-2B brengt een bezoek aan de kinderboerderij 
07-03-2019            Groep 6A brengt een bezoek aan de kinderboerderij 
11-03-2019            Groep 3 en 4 brengen een bezoek aan Idea “Loop rond met de hond” 
15-03-2019            Groep 8 ontvangt een gastspreker over Mediawijsheid 
15-03-2019            De volgende Nieuwsbron komt uit 
 
Personele zaken  
Op de laatste dag voor de voorjaarsvakan�e kunnen we u alweer een leuk bericht 
melden. Juf Mariska is zwanger en verwacht in augustus haar tweede kindje. Hierbij 
feliciteren wij Mariska en haar partner met dit goede nieuws  en wensen hen een 
goede zwangerschap toe!  
 
Inspiratieavond SWV De Eem 
Donderdagavond 4 april is  de tweede inspira�eavond van dit schooljaar voor ouders, onderwijs- en 
zorgprofessionals. De avond hee� als thema ‘De school: een minisamenleving’, een lezing door Bram 
Orobio de Castro. 
In deze interac�eve lezing worden wij op de hoogte gebracht van dat wat werkt en wat we het beste 
kunnen doen om de sociale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Gedurende de lezing is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen, na afloop van de lezing wil Bram u graag ontmoeten in de foyer 
van de Flint. 
In de bijlage tre� u een flyer, zodat u  de gelegenheid krijgt om u op �jd aan te melden. De ervaring leert 
dat de avonden erg snel volgeboekt zijn. 
 
Schoolshirts 
Wij missen helaas nog 44 schoolshirts. Wilt u allemaal uw kast nog eens induiken om te kijken of u nog 
een shirt thuis hee�. We missen ook shirts van hulpouders. Het zou fijn zijn wanneer de shirts vóór de 
schoolreis terug naar school komen. We zijn dan goed herkenbaar in het park. Alvast bedankt!! 
 
Schoolrei s  
Als afslui�ng van ons jubileumjaar gaan we met alle groepen op schoolreis! Zoals u in de jaarplanning 
hee� kunnen lezen vindt het schoolreisje plaats op vrijdag 12 april. 
De groepen 1 t/m 4 gaan naar Schateiland Zeumeren (9.00 uur - 15.15 uur) en de groepen 5 t/m 8 gaan 
naar De E�eling (8.15 uur - 16.45 uur). Meer informa�e volgt later. Wij kijken uit naar een gezellige dag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collega’s gezocht 
Wij zijn op zoek naar collega’s voor onze scholen in Baarn en Soest.  
Voor meer informa�e, klik op  deze link. 
 
 
 

 

https://pcbobaarnsoest.nl/38-enthousiaste-leerkrachten-basis-en-speciaal-onderwijs-gezocht/

