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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 13 

 

Baarn, 4 maart 2016. 

 

Aan de ouder(s), verzorger(s), 

 

Verhalenrooster Kind op Maandag. 

We lezen in deze periode over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Bij deze verhalen hebben we bijzondere 

aandacht voor Petrus. Hij is een leerling van het eerste uur, hij maakt veel met Jezus mee. In verschillende 

verhalen laat hij merken dat hij weet wat er zo bijzonder aan Jezus is. Maar hij vindt het ook vaak moeilijk om 

Jezus te volgen. De verhalen over Petrus zullen na Pasen nog drie weken doorgaan. In al die verhalen zal Petrus 

ontdekken: Jezus is een vriend voor het leven. 

‘Vriend voor het leven’ is ook het thema van deze weken. Met de kinderen gaan we op zoek naar vriendschap 

in hun eigen leven. We denken na over anderen die belangrijk voor hen zijn. En hoe daarin soms iets 

doorschemert van dat wonder van Pasen: dat er een Vriend voor het leven is. 

Misschien is het mooi om in deze weken ook thuis met uw kind naar Pasen toe te leven. Bijvoorbeeld door de 

verhalen nog eens te lezen in de (kinder)bijbel, of door samen het projectlied van deze periode nog eens te 

zingen. Het projectlied is te vinden op onze website, www.kindopmaandag.nl. 

 

 

Week 10: 7 t/m 11 maart 2016  

Vergeven, Matteüs 18:21-35  

Jezus volgen, Matteüs 19:16-30  

De intocht in Jeruzalem, Matteüs 

21:1-11 

 

Is het genoeg?  

Matteüs 18: 21-35; 19:16-30, 21:1-11  

Zeven is voldoende – maar niet altijd. Vergeven doe je 

als het moet zeventig maal zeven maal. Om dat uit te 

leggen, vertelt Jezus een verhaal over een man aan 

wie een grote schuld werd kwijt gescholden maar die 

zelf niet kon vergeven.  

Als het gaat om het binnengaan in het koninkrijk van 

de hemel is heel weinig juist al genoeg. Petrus heeft 

alles achter zich gelaten om Jezus te volgen, maar juist 

daardoor heeft hij heel veel. Deze week horen we ook 

hoe Jezus de stad Jeruzalem binnenrijdt. Hij is geen 

koning van pracht en praal: voor hem is een ezel 

genoeg. 

Week 11: 14 t/m 18 maart 2016  

De paasmaaltijd, Matteüs 26:17-29  

Jezus wordt gevangen genomen, Matteüs 26:30-68  

Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, 

Matteüs 26:69-75 

 

Ga niet weg  

Matteüs 26:17-29, 30-68; 69-75  

Jezus eet met zijn leerlingen de 

Paasmaaltijd. Later gaat hij met 

Petrus en twee andere leerlingen 

naar de hof van Getsemane. Terwijl 

Jezus bidt, vallen Petrus en de anderen in slaap. Als 

Jezus gearresteerd wordt, volgt Petrus hem naar de 

hogepriester. Maar hij durft niet te zeggen dat hij bij 

Jezus hoort. 

 



Biddag. (Een bericht vanuit de Calvijnkerk) 

Woensdag 9 maart is het biddag. Dit is een mooi moment om, juist in deze drukke tijd, rust te 

zoeken en te bidden dat wat je allemaal hebt en krijgt. 

De Adventkerk en Calvijnkerk houden speciaal voor de kinderen en hun ouders op 9 maart een 

dienst in de Calvijnkerk aan de Tromplaan 7. De kerkdienst begint om 14:30 uur. Iedereen is 

hiervoor van harte welkom! 

 

Ouderavond op de Guido de Brès op 10 maart a.s. (Herinnering) 

In de periode van 14 maart t/m 18 maart vindt het project  “DE WEEK VAN 

DE LENTEKRIEBELS” op school plaats. In samenwerking 

met de GGD regio Utrecht wordt op 10 maart 2016 van 

19.30 uur -21.30 uur een ouderavond op de Guido de 

Brès georganiseerd met als thema: “Lentekriebels”. 

Minstens 3 x deze week wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele 

vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende 

groepen. Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en 

de Week van de Lentekriebels. 

In de bijlage vindt u het programma van de avond. Van harte aanbevolen. 

 

Baarnse basisschool bestaat 60 jaar. 

Guido de Brès vier jubileum met tentoonstelling.   (Baarnse courant van woensdag 2 maart)  

Op donderdag 17 maart wordt er een tentoonstelling over de Guido op school georganiseerd. Deze start om 

17.00 uur en zal rond 19.00 uur afgelopen zijn.  Alle leerlingen blijven tussen de middag op school eten. Om 

14.00 uur gaan de leerlingen naar huis om vervolgens vanaf 17.00 uur de tentoonstelling met de familie te 

kunnen bezoeken. De tentoonstelling zal om 17.00 uur worden geopend door………………… ?? Komt allen. 

Volgende week ontvangt u meer informatie van de commissie. 

 

Sponsoractie Spring je Fit voor India! ter afsluiting van Fit in 90 

Dagen. 

We zijn alweer halverwege het Fit in 90 Dagen-project op de Guido de 

Bres en ik hoor als Schoolcoach bijna alleen maar positieve reacties en 

zie veel blije, springende kinderen op het schoolplein…..een mooi 

resultaat dus!         

Na de enthousiast ontvangen workshops over ropeskipping, Fit!-

opdrachten, motorische screening voor de kleuters, stoeien/judo en 

FitGaaf! volgen in de laatste periode nog Talentontwikkeling, yoga en 

tafeltennis. Tussendoor zijn de kinderen en leerkrachten druk met de 

weekopdrachten en Fit-kaartjes. Kortom: iedereen in actie voor een 

(nog) fitter en gezonder leven! 

Op woensdag 13 april zal de feestelijke Sluiting zijn van het Fit-project. Tot mijn grote vreugde heeft de school 

ervoor gekozen om als Goed Doel dit keer geld in te gaan zamelen voor “mijn” meidenvoetbalproject in Khad, 

in Himachal Pradesh, in het hoge noorden van India. In december-januari jl. ben ik op verzoek van Deepak 

Sharma, de secretaris van de voetbalbond H.P.F.A. , drie weken in India geweest om daar voetbaltraining te 

geven aan een grote groep van 60-70 meisjes in de leeftijd van 6-18 jaar.    

Het is algemeen bekend dat meisjes in India nog steeds erg achtergesteld worden en het is dan ook heel 

bijzonder dat er in Khad nu een initiatief is genomen door Deepak Sharma om speciaal voor hen een 

“voetbalacademie” te starten. Toen hij me vroeg naar India te komen en hem te helpen heb ik dan ook niet 

lang geaarzeld en ben er (als vrijwilliger) heen gegaan. Khad ligt in een heel arme boerenstreek en de meisjes 

komen na schooltijd bij elkaar voor de voetbaltraining. Het veld is een kale steenachtige vlakte vol hobbels en 

kuilen waar diagonaal een pad overheen loopt waar mensen op scooters, fietsen en lopend overheen gaan 

(ook gewoon tijdens de trainingen/wedstrijden! )  Er is geen geld voor goede materialen en sportkleding dus 

alles wat er nu is heeft Deepak Sharma zelf bij elkaar gespaard en geregeld: een paar oude ballen en 

voetbalkleding voor het grootste deel van de meisjes (twee teams, Juniors en Seniors). Maar de 

voetbalschoenen zijn oud en versleten en vaak niet in de goede maat....alles is hard aan vernieuwing toe!  Als je 

een goede training wilt kunnen geven heb je met zo’n grote groep meisjes sowieso veel meer voetballen en 

trainingsmaterialen nodig. 

 



In de drie weken dat ik in Khad de meisjes mocht trainen heb ik hen zien opbloeien en groeien. Alleen al het 

feit dat er speciaal voor hen helemaal uit het verre Nederland een vrouw kwam die hen van alles wilde leren en 

tijd voor hen nam was voor hen heel bijzonder. Ze genoten niet alleen van de fysieke aanwijzingen en nieuwe 

voetbaltechnieken, maar zeker ook van het samenwerken en de (persoonlijke) aandacht. Je zag hun 

zelfvertrouwen toenemen! Voor mij was het dan ook erg waardevol om met hen te werken en ik wist gelijk: 

hiermee ga ik verder! Op verzoek van Deepak Sharma ga ik in oktober 2016 dan ook weer terug naar hem en de 

meiden in Khad om hen zowel verder te trainen in voetbal als hopelijk ook te verblijden met een mooie som 

geld voor de aanschaf van nieuwe sportkleding (zowel tenues als schoenen) en voetbalmaterialen! Hiervoor ga 

ik in de komende maanden actie voeren in Baarn en de sponsoractie Spring je Fit voor India! op de Guido de 

Bres is de eerste start :-)  

 
 

Naast de spaarpotten die op verschillende plaatsen in de school zullen worden neergezet, gaan de kinderen 

ook sportief in actie komen voor de meiden in India. Met de actie ‘Spring je fit voor India’ kunnen zij door hun 

ouders, vrienden en bekenden gesponsord worden. Elk kind stelt zijn eigen doel op. Bijvoorbeeld 3 x 1 minuut 

springen met 1 minuut rust of 3 x 1 minuut met diverse sprongvariaties, met 8 kinderen tegelijk springen in 

een groot touw enz. De bovenbouwkinderen gaan de jongere kinderen op 13 april helpen om de gestelde 

doelen uit te laten voeren en doen daarna hetzelfde bij elkaar.  Alle kinderen krijgen binnenkort een 

sponsorkaart mee, waarop ze hun eigen doel  (wat ga ik doen?), hun sponsoren en het sponsorgeld kunnen 

noteren. Op 13 april wordt dan het geld bij elkaar gesprongen.  

Zowel Deepak Sharma, de grote groep Indiase meisjes als ik hopen op een mooie opbrengst. We zijn iedereen 

bij voorbaat al dankbaar voor de steun: de meisjes zijn het zeker waard!  

 

            Irene de Jong 

     Schoolcoach Fit in 90 Dagen 

 

Verkeersexamen groep 7. 

Op donderdag 7 april vindt het schriftelijk verkeersexamen voor groep 7 plaats. Wilt u als 

ouders uw kind helpen leren? Op www.vvn.nl/vvn-examen. en www.vvnbaarn.nl  zijn 

proefexamens en diverse links te vinden om je voor te bereiden op het verkeersexamen. 

Wanneer een examen is gemaakt, is de score te zien. Op donderdag 19 mei vindt het 

praktisch verkeersexamen plaats. Om leerlingen en ouders te stimuleren meer te oefenen heeft Veilig Verkeer 

Nederland(VVN) een app geïntroduceerd. Deze vindt u op de website van VVN.  

Op 21 mei kunnen de leerlingen van groep 7 alleen meedoen wanneer de fiets helemaal in orde is. Is dit niet 

het geval, dan mag je niet meedoen aan het examen.  

De ouders van groep 7 ontvangen de uitnodiging voor de informatieavond per mail. 

 

 

                                                                  



Schoolfruit . 

De leerlingen krijgen iedere week op woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès), donderdag en 

vrijdag, fruit of groente rechtstreeks bij de teler vandaan. Het is iets extra’s. In overleg met uw kind kunt 

u het gebruikelijke tussendoortje aanpassen. 

 

In  week 10 ontvangen wij van onze leverancier Vitamine & Zo uit Moordrecht het volgende fruit: 

1. Komkommer 

2. Banaan 

3. Appel 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team, 

Jan Visscher.  

 

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2015 – 2016 

 

Maart 

8  1/ 2 a+b Knollen en bollen  project                                   

9 9.30  1/2 a + b Dierenvriendjespad                                              Groeneveld 

10 13.15  8 Voorlichting ATD / Weerbaarheid  

10 
19.30-

21.30 

1 t/m 8 Ouderavond  informatie project Lentekriebels 

14  Ouders gr 7 Informatieavond  Verkeersexamen 

16  7 Boomfeestdag 

17 
17.00-

19.00 

1 t/m 8 Tentoonstelling Guido 60 jaar. Lunch om 12.00 uur op school. Leerlingen om 

14.00 uur vrij. 

    

18  Gr 7, gr 8 Schoolvoetbaltoernooi 

22 11.00 1/ 2a, 1/ 2b Binnenstebuiten                                                      Speellokaal 

24  1 t/m 8 Paasviering. Paaslunch om 12.00 uur op school. Leerlingen om 14.00 uur vrij. 

25-28   Paasweekend 

    

April 

11 10.30 1/ 2 a Willie Wurm zoekt een tuin                                      In de klas 

12 9.00 1/ 2b Willie Wurm zoekt een tuin                                      In de klas   

13  1 t/m 8 Slot project ” Fit in 90 dagen” 

19 9.30 4 Op zoek naar de Natuur                                       Groeneveld 

19-21  Gr 8 Centrale eindtoets primair onderwijs 

22   Koningsspelen met ontbijt. 

25-04 

06-05 
 

 April/meivakantie 

Mei 

11 9.30 2/3, 3 Dierenvriendjespad                                                  Groeneveld 

16   Pinkstermaandag 

17  2/3,3 Vlinderproject                                          

17-20  3 t/m 7 1
e
 CITO week 

19  7 Verkeersexamen 

24 10.30 2/3,3,4 Meneer Monster                                   Voorstelling Speeldoos 

24-27   Avondvierdaagse 

30-3 

juni 

 3 t/m 7 2
e
 CITO week 

Juni 

2    Atletiekdag  

3  1 t/m 8 Studiedag                                                        Alle kinderen vrij 



6  1 t/m 8 Studiedag                                                        Alle kinderen vrij 

7 10.30 5a,5b,6 Zeehelden                                                           De Speeldoos 

16 9.00 6 Polderproject 

22-24  8 Kamp 

23  1 en 2 Kleuterdag 

23  3 t/m 7 Schoolreisje 

24  6 Plantenproject  tentoonstelling                               Groene Inval 

Juli 

5  Gr 8 Afscheid gr 8 

6 
19.00-

20.00 

1 t/m 7 2
e
 Rapport en koffiedrinken op het plein. 

Alle kinderen mogen mee. 

7  1 t/m 7 Sport en speldag 

8 13.00  Team Studiemiddag                                                  Alle kinderen vrij 

11-07 

19-08 

  Zomervakantie 

    

 

 

Vakantierooster 2015 – 2016       

herfstvakantie maandag 19-okt t/m vrijdag 23-okt 2015 

Laatste middag (alle leerlingen vrij) vrijdag 18 dec    2015 

kerstvakantie maandag 21-dec t/m vrijdag 1-jan 2016 

Laatste middag (alle leerlingen vrij) vrijdag 19 feb    2016 

voorjaarsvakantie maandag 22-feb t/m vrijdag 26-feb 2016 

paasweekend vrijdag 25-mrt t/m maandag 28-mrt 2016 

april/mei + koningsdag + hemelvaart/ 5 mei maandag 25-apr t/m vrijdag 6-mei 2016 

Pinksterweekend maandag 16-mei    2016 

zomervakantie maandag 11-jul t/m vrijdag 19-aug 2016 

laatste middag (alle leerlingen vrij) vrijdag 8-jul    2016 

Studiedag (groep 1 en 2  leerlingen vrij) woensdag 9 sept    2015 

Studiedag (alle leerlingen vrij) maandag 25 januari    2016 

Studiedag (alle leerlingen vrij) vrijdag 3 juni    2016 

Studiedag (alle leerlingen vrij) maandag 6 juni    2016 

 

 

 
 
 
 


