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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 22. 
 
 
Baarn, 20 juni 2014. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
In de laatste lesweken van het schooljaar lezen we verhalen over de profeet Samuel en de koningen 
Saul en David. Het thema dat daarbij gekozen is, is ‘Wie weet de weg?’ Koningen en profeten hebben 
de opdracht om mensen de weg te wijzen. Zij horen te weten welke kant het op moet met het land, 
wat mensen kunnen doen om zo te leven als God het wil. Maar weten ze dat zelf eigenlijk wel? In de 
verhalen ontdekken we dat ook koningen en zelfs de profeet Samuel steeds weer moet ontdekken 
welke weg God bedacht heeft. 

De laatste twee weken maken de kinderen kennis met enkele Psalmen. De Psalmteksten uit de Bijbel 
zijn bewerkt tot kinderliederen en -gedichten. Alle mogelijke gevoelens en gebeurtenissen komen erin 
voor: van vrolijkheid tot verdriet, van op weg zijn tot thuis komen. 

Verhalenrooster Kind op Maandag. 

Week 26: 23 juni 
t/m 29 juni  
David vlucht, 1 
Samuël 19:1-17 
David en Jonatan, 
1 Samuël 20 
David spaart Sauls 
leven, 1 Samuël 24 

 

Koninklijk. 

1 Samuel 19 / 20 / 24  
David moet vluchten voor Saul, Jonatan helpt 
hem. Later krijgt 
David de kans om Saul te pakken te nemen, 
maar hij doet het 
niet. Hij luistert naar wat God wil. 
 

Week 27: 30 
juni t/m 6 juli  
David wordt 
koning, 2 Samuël 
1:1-4 + 5:1-5 
David en 
Batseba, 2 
Samuël 11:1-27 
Het verhaal van 
Natan, 2 Samuël 
12:1-9 

Wat heb ik gedaan? 

2 Samuel 1 / 11 / 12  
David wordt koning. Op een dag ziet hij zijn 
buurvrouw Batseba, de vrouw van Uria. David 
doet iets waar hij spijt van krijgt. Hoe kon hij dat 
nou doen? 
 
 

 
 
Wenmiddagen groep 3 schooljaar 2014-2015. 
Op dinsdag 24 juni en donderdag 26 juni zullen de aankomende groep 3 leerlingen ’s middags 
kennismaken met de nieuwe leerkracht en de eerste stappen in groep 3 zetten.  
 



Voor het schooljaar 2014/2015 ziet de groepsindelin g er als volgt uit: 
Groep 1/2a  Rianne Haas (ma,di.) Petrie Roolvink (wo,do,vr.) 
Groep 1/2b   Annemiek van Mourik (ma,di, wo,do,vr.) 
Groep 1/2c  Marijke Terluin (ma,di.) Henriette Koswee (wo,do,vr.)  
Groep 3 Janine Breg (ma, di, wo.) Willemijn Kramer (do,vr.) 
Groep 4a Simone Gros (ma,di.) Marinda van Duijn (wo,do,vr.) 
Groep 4b Tamar Berends (ma,di,wo. vr) Marjan van der Wal (do.) 
Groep 5  Kitty van den Berg (ma,di.) Petra Osinga (wo.)Bouwien Buijtenhuis (do,vr.) 
Groep 6 Jos Reijnhout (ma,di,wo,do,vr.)   
Groep 7  Annelies van Manen (ma,di,wo.) Anne van ‘t Wout (do,vr.) 
Groep 8 Marjan van der Wal (ma,di,wo.) Petra de Waard (do,vr.)  
    
Begeleiding rugzak leerling: Willemijn Kramer. 
IB-taken onderbouw/ zorgcoördinator/ waarnemend: (wo.do.) Els Bours. 
IB-taken bovenbouw (do.): Kitty van den Berg.  
ICT:  Annelies van Manen. 
ICO(interne coördinator opleidingen): Marjan van der Wal. 
Bouwcoördinatoren: Marinda van Duijn (onderbouw) en Marjan van der Wal (bovenbouw) 
Administratie: Ineke Kerssies. 
Compensatieverlof Jos Rijnhout: Annelies van Manen. 
Compensatieverlof Marjan van der Wal: Petra de Waard. 
Directie: Jan Visscher.  
 
Onderwijs is een groeiproces en om dat we dit jaar de kans hebben om daar adequaat op te kunnen 
reageren hebben we de samenstelling van de groepen 3 niet automatisch zo gelaten. 
We zitten in de eindfase van het indelen van twee nieuwe groepen 4. Met deze indeling krijgen de 
kinderen de gelegenheid om andere kinderen te leren kennen, van anderen te leren en elkaar te 
stimuleren. 
De leerling-indeling van de groepen ontvangt u zo spoedig mogelijk. 
 
Ook zullen in verschillende groepen komend schooljaar weer stagiaires aanwezig zijn. Wanneer 
duidelijk is in welke groep zij gaan lesgeven zal dit in de nieuwsbrief worden vermeld. 
 
Even voorstellen.  
Beste ouders/verzorgers van basisschool Guido de Brès, 
 
Mijn naam is Simone Gros. Ik ben 22 jaar en woon in Soest.  
Sinds juni 2013 ben ik afgestudeerd aan de PABO.  
Afgelopen schooljaar heb ik in groep 3 en groep 5 op basisschool  
De Bron te Soest gewerkt.  
Daarnaast heb ik de opleiding Special Educational Needs gehaald.  
Na de zomervakantie zal ik op maandag en dinsdag in groep 4a gaan lesgeven.  
Ik heb er erg veel zin in!  
 
Vriendelijke groet,  
Simone Gros  
 
Schooltijden vanaf 1 september 2014. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen de schooltijden zijn gewijzigd. Dit besluit is genomen in 
overleg met het bestuur en instemming van de medezeggenschapsraad. Door deze wijziging worden 
op de maandag, dinsdag en donderdag de ochtendtijden van alle groepen gelijk. 
 
 Ochtend middag 
Groep 1 t/m 4 : ma.+ di.+ do. 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur 
Woensdag en vrijdag 8.30 - 12.00 uur vrij 
 
Groep 5 t/m 8 : ma.+ di.+ do. + vrij. 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur 
Woensdag 8.30 - 12.30 uur  vrij 
 
 



Wijziging rapport halen. 
Op woensdag 16 juli bent u van harte welkom op de laatste rapportavond. Van 18.30 – 19.00 uur kunt 
u binnenlopen om samen met uw zoon of dochter het rapport in het eigen lokaal op te halen. Die 
avond krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 7 hun rapport. Van 19.00 tot 20.00 uur is er de 
gelegenheid om op het grote plein bij het hoofdgebouw elkaar de hand te schudden en een goede 
vakantie te wensen. 
Wij hopen u allemaal te mogen verwelkomen. 
 
Eerste schooldag schooljaar 2014–2015. 
Op maandag 1 september start het nieuwe schooljaar. De leerlingen starten om 8.30 uur met het 
lesprogramma. Van 15.00 -16.00 uur wordt u uitgenodigd om in de klas van uw kind te komen om te 
zien welke plek in de klas hij of zij heeft en kennis te maken met de leerkracht. Ook kunt u kennis 
maken met de ouders, verzorgers van klasgenoten. De koffie of thee staat klaar. 
 
Kleuterdag groep 1 en 2. 
Op donderdag 3 juli is het groot feest bij de groepen 1 en 2. De “Kleuterdag” wordt groots gevierd in 
en om de school. Het is belangrijk om te weten dat de kinderen tussen de middag op school blijven 
eten en om 14.00 uur vrij zijn. Verdere informatie ontvangt u van de leerkrachten. 
 
Schoolreis groep 3 t/m 7. 
Op donderdag 3 juli gaan de groepen 3 en 4 op schoolreis naar Speelpark Oud Valkeveen en de 
leerlingen van groep 5, 6 en 7 gaan naar Avonturenpark Hellendoorn. De benodigde informatie heeft u 
inmiddels ontvangen van de schoolreiscommissie.  

 
 
 
 
 
 
 

Schoolkamp groep 8. 
Op 2,3 en 4 juli gaat groep 8 op schoolkamp naar YMCA Leusden. Komende week wordt u 
hierover nader geïnformeerd door de leerkrachten van groep 8.  
 
 
 
Graag wil ik de Stichting Rusland Kinderhulp bij u onder de aandacht 

brengen. 
Zoals wel vaker komt er komend najaar weer een groep kinderen uit Wit-Rusland  
naar Baarn. Ook nu weer is men op zoek naar gastouders: Stichting Rusland Kinderhulp is op zoek naar 
enthousiaste gastouders voor 30 kinderen uit Wit Rusland! 
Van 25 oktober tot 6 december 2014 verwelkomen wij een groep van 30 kinderen en 2 juffen in Baarn. De 
kinderen verblijven in gastgezinnen, gaan gewoon naar school waar ze les krijgen van de 2 Wit Russische juffen. 
Er kan in overleg buitenschoolse opvang geregeld worden. Hoofddoelstelling van de SRK is nog steeds om hulp 
te bieden aan arme kinderen uit Belarus. Vandaag de dag zien we ook in Belarus de tegenstellingen groeien. 
Armoede en ziekte gaan hand in hand. De toekomst is somber. SRK en de werkgroepen bieden deze kansarme 
kinderen door middel van een “verwenvakantie” een kijkje in een andere wereld. Er wordt gekozen voor kinderen 
van 9 a 10 jaar oud. Zij doen deze positieve ervaring op voordat zij de pubertijd in gaan. SRK inspireert en 
bemoedigt hen tot een positief leven. Werkloosheid, weinig geld en toekomstperspectief doet menig Wit Rus naar 
de wodka grijpen. Vooral de kinderen hebben hier erg onder te lijden. Enerzijds door de weinig gevarieerde 
voeding die zij binnen krijgen, anderzijds doordat vader of moeder in dat gezin ontbreekt of alcoholverslaafd is. Er 
rust een grote verantwoordelijkheid op deze kinderen, ze moeten al vroeg voor zichzelf en eventuele broertjes en 
zusjes zorgen. Door de kinderen uit te nodigen in Baarn krijgen zij naast de gezonde voeding ook de kans om 
weer even kind te zijn. De kinderen krijgen al na 2 weken een gezonde blos op de wangen en rennen vrolijk rond. 
De ouders zijn erg dankbaar voor de goede zorgen voor hun kinderen. 
Kijk voor meer info op www.srkbaarn.nl of neem contact op met Ellen van der Ent (adsl430218@tiscali.nl) of 
Gonda Brouwer  
(gondakragten@ziggo.nl) 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  



 
 

  Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2013 – 2014 
 

Juni 

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 18.30 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 

 


