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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 15. 
 
Baarn, 28 maart 2014. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 

Website. 
De website is weer in de lucht. Vanaf nu kunt u voor informatie 
betreffende vele schoolzaken weer terecht op onze website. U vindt 
deze op : www.guidodebres.nl. 
Dank aan juf Annelies( OICT) en Margriet van Wijk (ICT stichting). Zij 
zullen de komende periode steeds invulling geven aan de site. 
Heeft u TIPS of TOPS laat het ons weten. 
 
 
 

 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Guusje Roelofsen (1/2 b), Alexandra Horva’th(1/2b). Een fijne tijd 
toegewenst op de Guido de Brès. 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
Week 13: 24 maart t/m 30 maart 
Bartimeüs, Marcus 10:46-52 
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10 
Geef aan de keizer wat van 
de keizer is, Marcus 12:13-
17 
 
Kijk eens goed 

 
 
Marcus 10:46-52, 11:1-10 en 12:13-17 
Bartimeüs is blind, maar toch weet hij heel goed 
wie er voorbij komt. Weten de mensen die Jezus 
toejuichen bij de intocht in Jeruzalem dat ook? 
Tegen de Farizeeën zegt Jezus dat ze goed 
moeten kijken: Geef aan de keizer wat van de 
keizer is en geef aan God wat van God is. 

Week 14: 31 maart t/m 6 april 
Het muntje van de weduwe, Marcus 12:41-44 
Zalving en verraad, Marcus 14:1-11 
Pesach, Marcus 14:12-21 
 
Zonder woorden 

Marcus 12:41-44, 14:1-9 en 12-21 
Een vrouw gooit twee muntjes in de offerkist; dat 
is meer dan je denkt! De vrouw die Jezus zalft, 
maakt zonder 
woorden duidelijk wie 
Jezus voor haar is. 
 

 
Schoolzwemfestijn 2014. 

In verband met te weinig aanmeldingen heeft de Trits besloten op dinsdag 1 april te 
kiezen voor een andere opzet van het schoolzwemfestijn. Er wordt een prachtig 
spelcircuit uitgezet. De leerlingen van groep 4 zullen aan deze activiteit deelnemen. 
Groep 4 verzamelt om 8.30 uur op school. De kinderen mogen naast drinken en iets 
te eten een extra pakje drinken meenemen. Het vervoer en de begeleiding is 
inmiddels geregeld. Rond de klok van twaalf uur zijn de leerlingen weer op school. 
Dank aan de ouders die helpen. 



Dag- en weektaak. 
Dit schooljaar zijn we gestart met de leerwerkgroep dag- en weektaak. Het doel van de dag- en 
weektaak is tweeledig. In de eerste plaats heeft de weektaak een pedagogisch doel; leerlingen 
begeleiden om hun zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid te ontwikkelen. Wanneer leerlingen een 
heldere passende weektaak krijgen, kun je als leraar het proces van plannen( en je houden aan de 
planning) van leerlingen volgen, begeleiden en bespreken. 
In de tweede plaats heeft de weektaak een organisatorisch doel; omdat de leerlingen voor langere tijd 
zonder de bijdrage van de leraar zelfstandig kunnen werken, heeft deze de tijd systematische 
ondersteuning in te plannen voor leerlingen die dat nodig hebben. Dat kunnen leerlingen zijn die nog 
wat extra hulp nodig hebben zodat ze kunnen blijven aanhaken in de instructiegroep. Het kunnen ook 
leerlingen zijn die meer aankunnen en behoefte hebben aan uitdaging. 
In de teamvergadering van afgelopen donderdag is afgesproken om volgens een vast format vanaf 
groep 2 t/m 8 momenten van werken met de dag- en weektaak te gaan inplannen. De ingeplande tijd 
zal in de lagere groepen korter zijn dan in de hogere groepen. De ervaringen worden steeds in de 
bouwvergaderingen en teamvergaderingen uitgewisseld en bijgesteld. Op deze manier krijgt het 
gedifferentieerd onderwijs een steeds duidelijker plek in de school. We worden in dit proces begeleid 
door mevrouw Christa Oudejans van de CED groep educatieve diensten.  
De kinderen zullen u de komende tijd hierover meer kunnen vertellen.  
 
Avondvierdaagse 2014. 
Ook dit jaar lopen we met de Guido de Bres mee met de Avondvierdaagse. De dagen waarop we 
lopen zijn dinsdag 20 mei t/m vrijdag 23 mei. 
Aankomende maandag 31 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een brief en inschrijfformulier 
mee. Vul je gegevens goed in, neem (gepast) geld mee en vraag je ouders om mee te lopen! Je kunt 
je inschrijven bij ons in de week van 8-9-10-11 april. 
Heb je vragen, neem dan gerust contact op met een van de onderstaande OR-leden. Ook kun je 
mailen naara4d@guidodebres.nl. Wij zullen dan z.s.m. een reactie geven. 
 
Hartelijke groet, namens de OR, 
 
Karin Hamelink (06-24828586), Liesbeth van Nieuwkasteel (06-24567204), 
Karin van Cleef (06-29242588) en Dorine Hop (06-15654994) 
 
Verkeersexamen groep 7. 
Op donderdag 10 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 15 mei vindt het praktisch verkeerkeerexamen plaats. Vanaf dinsdag 
1 april is de route te vinden op www.vvnbaarn.nl. Landelijk blijkt dat de kinderen te weinig oefenen in 
de praktijk. Het is dan ook aan te raden de route samen met uw kind een aantal keren te fietsen. 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 15 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.  
 

Passend Onderwijs. 
 
SWV de Eem. 
Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van (totaal 
32) samenwerkende schoolbesturen uit de gemeenten Amersfoort, 
Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), 
Soest (Soesterberg) en Woudenberg. 
Op 1 augustus 2014 start de wet passend onderwijs. Door passend 

onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, op de basisschool aangenomen 
worden of blijven. Speciaal onderwijs blijft bestaan. 
Wat verandert er? 
Scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten 
bieden. Dat kan op de school waar het kind is aangemeld (eventueel met extra ondersteuning). Of op 
een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken 
en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te 



doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes (leerlinggebonden financiering) meer. De extra 
ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen 
georganiseerd en betaald. 
SWV de Eem 
De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van kind (en ouders) en school, 
wat wel of niet kan. Lukt dat niet? Dan kun je bij ons terecht, want SWV de Eem biedt hulp bij passend 
onderwijs. 
 
In de bijlage vindt u nogmaals de flyer welke afgelopen dinsdag met de oudste leerlingen van school 
is meegegeven. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 
 
 
Bedankbrief kledingactie Filipijnen. 
We ontvingen via initiatiefneemster Nan de la Chambre een bedankje en foto n.a.v. de kledingactie 
afgelopen najaar: Aan allen die hulp hebben geboden en in liefde hebben gegeven. Dank jullie wel, 
alle lieve mensen die geholpen hebben om noodhulp te bieden aan de zwaarst getroffen Filipinos. De 
dozen hebben een maand bij de Douane gestaan en was het niet zeker of we het konden ontvangen 
als hulpgoederen. Maar gelukkig is het tenslotte toch vrijgegeven .Nu kunnen eindelijk alle goederen 
die geschonken zijn naar hun bestemmingen. Helaas hebben velen nog geen andere keus dan onder 
zeildoeken te leven zonder sanitaire voorzieningen. Ze zijn alles kwijt geraakt hun huisjes, spulletjes, 
kleding en in veel gevallen ook familieleden. Dat ze nu in ieder geval nieuwe kleertjes kunnen 
aantrekken en dat de kinderen weer wat speelgoed hebben zal ze zeker heel goed doen.  
Deze kinderen vinden altijd wel wat te spelen, stokjes, steentjes en zelfs van afval weten ze wel wat te 
verzinnen om te spelen, maar echt speelgoed is natuurlijk een droom. Een droom die voor vele nu 
werkelijkheid wordt. Wat zullen de ouders ook blij zijn dat ze zelf maar vooral hun kinderen iets 
fatsoenlijks kunnen aantrekken. Want wat ze nog hadden is inmiddels stukgewassen en vaak hebben 
de kindjes alleen een hemdje of een oud T-shirtje aan met gaten. Nu kunnen ze trots rond stappen in 
hun nieuwe kleding. 
Ook is er een start gemaakt om huisjes te herstellen en kleine hutjes te bouwen voor hen. Het zal nog 
een hele tijd duren voordat iedereen weer echt onderdak heeft, hoe eenvoudig dan ook. De 
hulpgoederen uit Baarn zal een enorme stimulans zijn voor hen om met vertrouwen de toekomst 
tegemoet te zien. Want nu weten ze dat er zelfs aan het andere eind van de wereld mensen zijn die 
om hun geven en van hen houden! Hartelijk, hartelijk bedankt voor alle lieve gaven en alle moeite die 
gedaan is om dit mogelijk te maken. 
Heel veel groetjes uit het warme Cebu. 
Sanny en Susanne Sassoon. 
 

  Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2013 – 2014 
 

April 

8 
13.30 
14.00 

Groep 1/2 a 
Groep 1/2 b 

Winkel om de hoek                                                        Boni 

10 13.30 Groep 1/2c Winkel om de hoek                                                        Boni 
10  Groep 7  Verkeersexamen  theorie 

18-21  Groep 1 t/m 8 Pasen 
28-04 
9-05 

 Groep 1 t/m 8 Mei-vakantie 



Mei 
12-28  5 Bijenproject  

14  Groep 5 en6 Start project ‘het mysterie van……’ 
15  Groep 7 Verkeersexamen  praktijk 
15  Groep 3b Vlinderproject      

20-23   Avondvierdaagse 
27 9.00 Groep 5 Bijenles                                                                        NMC 

29-30  Groep 1 t/m 8 Hemelvaart 
Juni 

4 
9.00 
10.00 
11.00 

Groep 3a 
Groep3b 
Groep 4 

Troubadour op het plein 

6  Groep 5 en6 Inleveren project ‘het mysterie van……’ 
5  Groep 7 en 8 Atletiekdag       
9  Groep 1 t/m 8 2e Pinksterdag 

13 8.30 Groep 1 t/m 8 Studiedag                                                         Kinderen vrij 
27  Groep 6 Plantenproject 

Juli 
2,3,4  Gr 8 Kamp 

3  Groep 3 t/m 7 Schoolreisje  
3  Groep 1 en 2 Kleuterdag  
9 19.00 Groep 1 en 2 Schoonmaakavond 

15    Afscheid groep 8 
16  Groep 1 t/m 7 Rapportavond  
18  Groep 1 t/m 8 Laatste schooldag                 kinderen om 12.00 uur vrij 

21-07 -
29-08 

 1 t/m 8 Zomervakantie 

 
 
Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2013-2014   

Herfstvakantie 21-10-2013 t/m 25-10-2013 
Kerstvakantie 23-12-2013 t/m 03-01-2014 
Voorjaarsvakantie 17-02-2014 t/m 21-02-2014 

Paasweekend 18-04-2014 t/m 21-04-2014 

Meivakantie 28-04-2014 t/m 09-05-2014 
Hemelvaartsdag 29-05-2014 t/m 30-05-2014 
Pinksterweekend 09-06-2014 
Zomervakantie 21-07-2014 t/m 29-08-2014 
Middag voor kerst 20-12-2013 
Laatste middag 18-07-2014 
Studiedag(en) De leerlingen zijn 
dan vrij. 

25-09-2013  
19-03-2014 
13-06-2014 

 
 
 
Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2014-2015  

Herfstvakantie 20-10-2014 t/m 24-10-2014 
Kerstvakantie 22-12-2014 t/m 02-01-2015 
Voorjaarsvakantie 23-02-2015 t/m 27-02-2015 

Paasweekend 03-04-2015 t/m 06-04-2015 



Koningsdag 27-04-2015 

Meivakantie + Hemelvaart 04-05-2015 t/m 15-05-2015 
Pinksterweekend 25-05-2015 
Zomervakantie 13-07-2015 t/m 21-08-2015 
Laatste middag 10-07-2015 
Studiedag(en) De leerlingen zijn 
dan vrij. 

Moeten nog worden gepland 

 


