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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 10.  
 
Baarn, 10 januari 2014. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
Vanaf maandag vertellen we de Bijbelverhalen vanuit het evangelie van Marcus. Het gaat over 
Johannes de Doper. Wie is die man toch en over wie heeft hij het? Het is het begin van een 
wonderlijk verhaal, waarin we steeds meer te zien zullen krijgen van wie Jezus is. Hij maakt 
zieke mensen beter, Hij zoekt mensen op die aan de zijlijn staan, Hij vertelt over de liefde van 
God. Het is een wonder, het verhaal van de Zoon van God. 
Het thema van deze periode is dan ook: ‘Wonder boven wonder.’ De verhalen uit de Bijbel 
vormen een fascinerende en veelzeggende wereld, waarin voor kinderen veel te ontdekken en 
te beleven valt. Als je in de wereld van deze verhalen een tijdje om je heen kijkt, ontdek je 
ineens dingen die ook in je eigen leven belangrijk zijn. 
We hopen dat de kinderen daar ook in het nieuwe jaar weer iets van mogen ervaren! 
 
Week 3: 13 t/m 19 januari 
Johannes de Doper, Marcus 1:1-8 
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20 
In de synagoge, Marcus 1:21-28 
 

Wat gebeurt hier? 
Marcus 1:1-8 en 14-28 
Bij de Jordaan staat een man met een rare 
mantel aan. Hij verkondigt het koninkrijk van God 
en doopt mensen. Later vertelt ook Jezus dat de 
tijd van God is aangebroken. Vissers laten hun 
netten achter en volgen hem. Wat gebeurt er 

toch? 
 

Week 4: 20 t/m 26 
januari 
De schoonmoeder 
van Petrus wordt 
beter, Marcus 1:29-
39 
De melaatse man, 
Marcus 1:40-45 
De verlamde, 
Marcus 2:1-12 
 

 
 
Heb je het al gehoord? 
Marcus 1:29-45 en 2:1-12 
Het nieuws verspreidt zich snel: Jezus heeft de 
schoonmoeder van Simon beter gemaakt! Veel 
andere mensen gaan ook naar Jezus toe om 
beter te worden. Vier mannen laten hun zieke 
vriend door het dak naar beneden zakken, zodat 
hij bij Jezus komt. Als Jezus hem geneest, zijn de 
mensen verbaasd en loven ze God. 
 
 

 



 
 
 

Tevredenheidonderzoek. 
In de nieuwsbrief van 22 november 2013 werd het tevredenheidonderzoek 2014 aangekondigd. 
Inmiddels heeft u op 8 januari de e-mail ontvangen met de vraag een vragenlijst in te vullen over onze 
school, de Guido de Brès. Ook de leerlingen uit de groep 6,7 en 8, teamleden en het MT worden 
uitgenodigd deze vragenlijst in te vullen. Met het invullen van deze vragen helpt u er aan mee de 
kwaliteit van ons onderwijs en de samenwerking nog beter af te stemmen. 
In januari 2011 heeft ruim 60% van alle ouders gehoor gegeven aan de oproep de vragen te 
beantwoorden. Laten we gaan voor een nog hoger percentage.  
Ik wil u dan ook van harte uitnodigen hieraan deel te nemen.  
 
Toetsperiode.(CITO) 
De komende weken worden er in alle groepen Cito-toetsen afgenomen. Deze zijn een onderdeel van 
ons leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar, in januari en juni, maken de kinderen een Cito-toets 
op het gebied van rekenen, lezen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. De gegevens van deze 
toetsen gebruiken we onder andere om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen. 
 
Website. 
Op dit moment wordt gewerkt aan het vernieuwen van onze website. Dit zal enige tijd in beslag 
nemen. Wanneer de site weer goed functioneert wordt u op de hoogte gebracht. 
 
Jaarwisseling. 
Tijdens de jaarwisseling zijn twee hekken vernield. Het zal zeker 6 weken duren voordat een en ander 
is gerepareerd. Het kleine hek bij de containers blijft voorlopig gesloten. 
 
Een belangrijk bericht van Veilig Verkeer Nederland afdeling Baarn. 
VVN-afdeling Baarn gaat in week 3 een grote fiets en scooter verlichtingscontrole houden. 
De controleactie is een initiatief van VVN-afdeling Baarn en gaat in samenwerking met de regiopolitie 
en de gemeentelijke BOA’s. 
De controle zal op willekeurige momenten en plaatsen in Baarn gehouden worden. 
  
De actie maakt onderdeel uit van het grotere geheel, namelijk dat het Risicobewustzijn van de fietser 
moet omhoog. 
De aandacht voor de verbetering van het risicobewustzijn is met name in deze donkere tijd (dagen 
korter waardoor de fietser slechter is te zien) enorm belangrijk. 
  
De politie zal bij het niet hebben en/of het niet functioneren van de verlichting direct 
bekeuren. 
Dus GEEN waarschuwing, maar DIRECT bekeuren. 
  
Het verzoek van VVN-afdeling Baarn aan u is dit kenbaar 
te maken aan uw leerlingen en hun ouders, mogelijk 
d.m.v. een item op uw website. 
  
Met vriendelijke groet,  
Han Borst, voorzitter 
han@vvnbaarn.nl 
 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  



Uitnodiging 
voor de leerlingen van groep 8 en hun ouder(s) 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,  
 
Het basis- en voortgezet onderwijs uit Soest en Baarn nodigt de leerlingen van groep 8 en 
hun ouder(s)/verzorger(s) uit voor 
 

de Scholenmarkt Baarn - Soest 
 

op donderdag 16 januari 2014 van 18.30 tot 20.30 uur  
(Baarn van 18.30-19.30 uur; Soest van 19.30-20.30 uur)  

op het Griftland College, Noorderweg 79 te Soest 
 
Om ouders en leerlingen uit het basisonderwijs in de gelegenheid te stellen kennis te maken 
met het voortgezet onderwijs in de regio, zullen vertegenwoordigers van de volgende 
scholen aanwezig zijn > 
 

Baarn 
� Het Baarnsch Lyceum (havo, atheneum, gymnasium) 

� Waldheim-mavo (vmbo-t) 
 

Soest 
� Democratische school De Ruimte 

� Griftland College (mavo, havo, vwo, vwo-Xtra) 
 

Amersfoort 
� Corderius College (vmbo-t, havo, vwo) 

� Farel College (vmbo-t, havo, atheneum) 

� Guido de Bres (vmbo, havo, vwo) 

� Het Nieuwe Eemland (vmbo-t, havo, vwo) 

� Het Vakcollege (vmbo) 

� Prisma College (vmbo) 

� Stedelijk gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (gymnasium) 

� ’t Atrium (mavo, havo, atheneum) 

� ’t Hooghe Landt (mavo, havo, vwo) 

� Trivium College (vmbo) 

� Wellantcollege (vmbo) 
 

Hilversum 
� Groot Goylant (vmbo) 

� Hilfertsheem-Beatrix (vmbo) 
 

Maartensdijk 
� Groenhorst College (vmbo) 

 

Laren 
� College De Brink (vmbo) 

 
Wij hopen veel kinderen en ouders op donderdag 16 januari te ontmoeten. 
Het Bavo-overleg Baarn/Soest. 



   Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2013 – 2014 
 

Januari 

6-29  Groep  
1/2 a,b,c 

Project ‘Alles voor een pannenkoek’ 

14 13.00 Groep 1 en 2  Opa en Oma middag 
16 13.00 Groep 1 en 2  Opa en Oma middag 

Februari 
11-13  Groep 8 Eind CITO 

14  Groep 1 t/m 8 Einde schoolfruit 
17-21  Groep 1 t/m 8 Voorjaarsvakantie 

26  Groep 1 t/m 8 1e rapport mee 

Maart 

3-14  Groep 1 t/m 8 Verkeerskunsten 
3  Groep 4 Project ‘Knollen en bollen ‘ 
4  Groep 1 t/m 8 10 min Rapportgesprekken  

6 10.30 Groep 3a, 3b 
Groep 4 

De Stilte                                                                Speeldoos 

6  Groep 1 t/m 8 10 min Rapportgesprekken  
14  Groep 7 en 8 Voetbaltoernooi                      (reservedatum 28 maart) 
19  Team Studiedag                                           alle  kinderen vrij 
21 13.00 Groep 7 en 8 Aktie: “Wandelen voor water” 

April 
1  Groep 4 Schoolzwemfestijn ( onder schooltijd) 
3  Groep 5 Schoolzwemfestijn ( onder schooltijd) 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 


