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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 13.  
 
Baarn, 28 februari 2014. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
 
Week 10: 3 maart t/m 9 maart 
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30 
De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-
37 
Zeven broden, Marcus 8:1-10 

 

Moet je 
horen! 
Marcus 7:24-37 en 
8:1-10 
Zelfs ver van huis 
weet iedereen 
inmiddels wie Jezus 
is. Een 
buitenlandse vrouw vraagt Jezus om haar 
dochter te genezen, een dove man kan weer 
horen. Iedereen praat erover: Moet je horen! 
 
 
 
 

Week 11: 10 maart t/m 16 maart 
Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9:1 
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13 
De jongen die in de war was, Marcus 9:14-29 

 

Een wonderlijke weg 
Marcus 8:27-9:1-29 
Jezus vertelt zijn leerlingen over de weg die voor 
hem ligt. Het is een wonderlijke weg, heel anders 
dan je zou denken. Het is een weg die uitkomt bij 
Pasen. 
 

 
Pasen 
Maandag 10 maart zullen wij met de leerlingen de veertigdagentijd starten. Vanuit onze methode Kind 
Op Maandag zal de schatzoeker centraal staan. Bij de opening in de hal zal de schatzoeker 
langskomen. Schatzoekers zijn mensen die zoeken naar iets dat kostbaar en waardevol is. In de 
Bijbelverhalen komen we ook mensen tegen die op zoek zijn – niet naar een kist vol gouden munten, 
maar naar de liefde van God. Dat is nog veel kostbaarder dan elke andere schat! 
Elke week kijken wij naar de waardevolle verhalen doe de Bijbel te vertellen heeft. Hierbij wordt het 
projectlied gezongen: 
 
Een schatzoeker zoekt altijd  
Naar waardevolle kostbaarheid. 
Maar wat is echt het meeste waard 
En waar wordt dat bewaard? 
 

 
 



In het project werken we toe naar de verhalen van Pasen. Ondanks 
het goede nieuws dat Hij bekend maakt, wordt Jezus uiteindelijk 
gevangen genomen en gedood. Zó kan het toch niet eindigen, als de Zoon van God gedood wordt? 
Zo eindigt het ook niet. God maakt een nieuw begin, zelfs door de dood heen. Dat is de grootste schat 
die er bestaat. 
 
In deze periode zal de voedselbank Baarn bij ons in de aandacht staan.  
Meer dan 400 gezinnen maken wekelijks gebruik van de Voedselbank in onze regio en dat aantal 
stijgt snel.. Op jaar basis delen zij ca. 15.000 pakketten uit. Daarvoor hebben ze wekelijks een grote 
hoeveelheid voedsel nodig. 
 
De 40-dagentijd is de tijd van inkeer. bezinning en het 'laten'.” Wij  kunnen eten laten staan voor de 
armere mensen”. In de veertigdagentijd verzamelen wij dan met de leerlingen producten voor de 
voedselbank  Baarn. Het gaat om houdbare producten. Op het podium komt een grote schatkist 
voor de verzamelde producten.  
Wij willen deze periode graag met u afsluiten. U bent (bij goed weer) van harte welkom bij onze 
Paasviering op donderdag 17 april om 11.00 uur op het plein.  
De kinderen zullen allemaal tussen de middag op school eten. 
Voor eten en drinken wordt gezorgd. 
Om 14.00 uur zijn de kinderen vrij en dan bent u met uw kind en 
andere belangstellenden van harte welkom op onze “Proeverij”. 
Iedere klas zal hapjes verzorgen en tegen een door u zelf 
vastgestelde vrijwillige bijdrage kunt u genieten van een hapje en 
een drankje.  
De gehele opbrengst van de Proeverij zal gaan naar de 
Voedselbank Baarn. 
 
Studiedag team. 
Zoals in de kalender vermeld staat hebben alle leerlingen woensdag 19 maart a.s. vrij in verband met 
een studiedag van het team. Alle tien scholen van de stichting PCBO Baarn Soest nemen deel aan 
deze dag. Het thema is “Ouderbetrokkenheid 3.0”.  
 
Rapport. 

Op dinsdag 4 maart en donderdag 6 maart volgt de derde ronde 
voortgangsgesprekken. U bent hiervoor uitgenodigd door middel van 
een brief met invulstrook. Op maandag 3 maart ontvangt u de juiste 
gesprekstijd.  
 
 
 

 
 
Nationale boomfeestdag op 12 maart a.s. 
De “Boomfeestdag” wordt in Baarn elk jaar in maart georganiseerd door 
de Groene Inval. Medewerkers van Staatsbosbeheer  vertellen wat er is 
te zien. Er komen veel boeiende wetenswaardigheden over bomen en 
bosbeheer aan de orde. De boomfeestdag is speciaal voor de leerlingen 
van groep 7. 
 
Een bericht van VVN. 
(Herinnering voor de ouders van groep 7.) 
Graag herinneren wij u nog even aan de informatieavond over het Verkeersexamen 2014 op: 
Datum:  maandag 3 maart 2014 
Tijd:  20.00-21.30 uur 
Plaats:  aula basisschool de Uitkijck 
Mocht u zich nog niet hebben opgegeven voor deze avond, dan kunt u dit alsnog doen 
via onze website: www.vvnbaarn.nl, onder het kopje Verkeersexamen 2014 
Met vriendelijke groet, 
Liesbeth van der Burgh, 
secretaris VVN afd. Baarn 



 
Avondvierdaagse 2014  
De eerste vergaderingen van de ouderraad over de A4D zijn alweer achter de rug. Dit jaar valt de A4D 
op 20, 21, 22 en 23 mei. Schrijf het vast in uw agenda! 
We hebben voor de 10 km. minimaal acht begeleiders per avond nodig om deze afstand verantwoord 
te kunnen lopen, anders gaat deze afstand dit jaar niet door. Als OR kunnen we niet zonder uw hulp 
als ouder/verzorger, dus geef u op en loop sportief mee! 
 
Voor aanmelden als begeleider van de 10 km. en vragen/opmerkingen kunt u mailen met: 
a4d@guidodebres.nl, wij reageren zo snel mogelijk.  
 
Hartelijke groet, namens de OR, 
Karin Hamelink (06-24828586), Liesbeth van Nieuwkasteel (06-24567204), Karin van Cleef (06-
29242588) en Dorine Hop (06-15654994) 
 
Een bericht van de Medezeggenschapsraad. 
Wat is de functie van de MR? 
De MR denkt mee over beleidsvoornemens van de school. Ze geeft ouders en leerkrachten de 
mogelijkheid om invloed te hebben op het beleid van de school. Over een aantal vastgestelde 
onderwerpen heeft zij het recht te adviseren. Dit advies kan het schoolbestuur opvolgen maar ook 
gemotiveerd naast zich neerleggen. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat 
zonder instemming van de MR een onderwerp door het school niet kan worden opgepakt. 
 
De MR heeft ook de mogelijkheid en het recht om op eigen initiatief advies uit te brengen over 
onderwerpen die het functioneren van de school aangaan. 
  
Wie zitten er in de MR? 
De medezeggenschapsraad van de Guido de Bres is een vertegenwoordiging van iedereen op school: 
drie leerkrachten, te weten: Anne van ‘t Wout, Tamar Berends en Annelies van Manen aangevuld met 
drie ouders, te weten: Gerdine Prins, Jeroen Gerritsen en Paul van de Weerd. Paul van de Weerd 
heeft per begin dit jaar het voorzitterschap van Jeroen Gerritsen overgenomen. 
 
Tenminste vier keer per jaar vergadert de MR over beleid- en onderwijszaken die onze school 
betreffen. De MR heeft in deze zaken geen beslissingsbevoegdheid maar geeft wel advies en moet 
instemmen met veranderingen in bijvoorbeeld schoolplan en -reglement. Mocht u suggesties hebben 
voor de MR, u kunt ons altijd benaderen via het volgende mailadres: mrguido@guidodebres.nl of 
gewoon door ons aan te spreken op het schoolplein! 
 
Wat zijn actuele onderwerpen MR? 
Een greep uit de actuele onderwerpen: gedifferentieerd onderwijs, bevoegdheid gymlessen, 
overblijven/tussenschoolse opvang (TSO), (continue)rooster, inhoud schoolgids. 
 
Paul van de Weerd (voorzitter) 
 
Inschrijving Roefeldag begint 1 maart. 
Dit jaar op 2 april zal de landelijke  Roefeldag weer plaatsvinden. Net als  alle 
voorgaande jaren zal deze speciale middag ook in Baarn worden georganiseerd door 
Stichting Welzijn Baarn, locatie Het Poorthuis. 
Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen en op deze dag mogen alle kinderen tussen de 6 en 12 
jaar dan ook rondsnuffelen achter de schermen bij verschillende bedrijven. 
De organisatie is in volle gang en al vele  bedrijven hebben toegezegd om hun deuren dit jaar weer te 
openen voor alle Roefelaars en hun begeleiders.  
In de bijlagen vindt u meer informatie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 



  
 

  Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2013 – 2014 
 

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  
6 13.00 Groep 7 en 8 Gastles “Wandelen voor water” 

12  Groep 7 Nationale boomfeestdag. 
10-21  Groep 1 t/m 8 Verkeersweek 2014. 

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 

 
 
 
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 

 


