
 

Maandinfo november 2019 
  
 
 8 Sint Maarten 
11 Bezoek kinderboerderij klas Anne Fleur/Elles  
12 Bezoek kinderboerderij klas Dieuwertje  
14 Bezoek kinderboerderij klas Maud/Daleen 
15 poppenvoorstelling onderbouw  
20 schaaktoernooi 
20 tafeltjesmiddag VO/PO 
27 BOM-theater 
 
 
 
Opbrengst boekenmarkt Bruna 
De boekenmarkt op school was een groot succes. Veel kinderen hebben op die 
ochtend een boek mogen uitzoeken. Tot nu toe is er voor € 942,83 aan boeken 
gekocht. De school krijgt 20% van de omzet, en het bedrag ligt nu op € 188,57. Van 
dit bedrag gaan wij leuke voorleesboeken kopen voor alle klassen. Wij bedanken de 
ouders voor het kopen van zoveel mooie boeken voor hun kinderen. Een mooie 
impuls om het leesplezier van kinderen te bevorderen. 
 
Koffieochtend 
Op vrijdag 11 oktober hadden wij onze eerste koffieochtend. Hoewel de opkomst 
nog beperkt was, hebben wij het toch als een gezellige, zinvolle ontmoeting ervaren. 
Ouders gaven aan dat mogelijk het tijdstip van 11.00 uur niet handig is en dat ouders 
nog aan het idee moeten wennen.  
We hebben besloten de volgende  koffieochtend aansluitend op het wegbrengen 
van de kinderen te laten starten, dus direct om 8.30 uur. 
De tweede koffieochtend is op woensdag 11 december.  
 
Sint Maarten – 8 november 
Op vrijdag 8 november zullen de leerlingen van de onderbouw om 11:55 uur op het 
schoolplein Sint Maarten-liedjes zingen en een kleine optocht lopen. Ouders zijn van 
harte uitgenodigd deze dag iets eerder op het schoolplein te staan om dit te 
aanschouwen.  
 
Bezoek kinderboerderij middenbouw - 11, 12 en 14 november 
Op 11, 12, en 14 november bezoekt de middenbouw de kinderboerderij. Het thema 
is “Poep”. Voor deze excursie zijn nog wat hulpouders nodig. Hiervoor ontvangt u 
nog een oproep via de Parro-app. 
 
Voorstelling onderbouw - 15 november 
Op vrijdagochtend 15 november geeft Ennadien in de speelzaal een 
poppenvoorstelling over Mondriaan aan de hele onderbouw. Deze voorstelling is 
voor haar een try-out. 
 
 



 

Schaaktoernooi - 20 november 
Op woensdagmiddag 20 november wordt het jaarlijkse schaaktoernooi gehouden. 
Voor de herfstvakantie is in de bovenbouw geïnventariseerd wie hier aan mee wil 
doen. Tot nu toe hebben we genoeg leerlingen voor twee teams. Voor deelname 
aan dit toernooi hebben we nog wel hulpouders nodig. Binnenkort worden de 
ouders van kinderen die zich hebben opgegeven hiervoor benaderd via Parro.  
 
Tafeltjesmiddag - 20 november 
Ieder najaar vindt er een uitwisseling plaats tussen de leerkrachten van groep 8 en 
het voortgezet onderwijs. Het Baarnsch Lyceum en Griftland college organiseren 
hiervoor een tafeltjesmiddag. De Waldheim kiest ervoor om bij de basisschool langs 
te gaan. Tijdens deze middag krijgt de leerkracht van groep 8 te horen hoe hun 
oud-leerling(en) het doet op zijn/haar nieuwe school.  
 
BOM-theater – 27 november 
Op woensdag 27 november hebben wij ons tweede BOM-theater van dit schooljaar 
De klassen van  Emely/Selma, Dieuwertje en Remco zijn nu aan de beurt. Het thema 
staat in het teken van Sinterklaas. Om 10.45 uur start het theater. Ouders zijn van 
harte welkom.  
 
Gezond trakteren 
In het kader van gezond eten en traktaties vindt u hieronder een aantal sites met 
gezonde traktatie ideeën: 

http://www.laurasbakery.nl/25-leuke-en-gezonde-kindertraktaties/ 
http://www.gezondtrakteren.nl/ 
http://www.gezonde-traktatie.nl/gezonde-traktaties/ 
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