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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 23. 
 
 
Baarn, 11 juli 2014. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Laatste nieuwsbrief 2014/2015. 
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Aan het einde van dit schooljaar willen wij u, 
ouders van de Guido de Brès, bedanken voor uw meedenken, uw helpende hand. Veel activiteiten die 
plaatsvinden kunnen niet worden georganiseerd zonder uw hulp. Nog vers in het geheugen ligt de 
kleuterdag. Veel vaders hebben gehoor gegeven aan de oproep om te helpen. Door het jaar heen 
zien we dat veel moeders steeds weer klaar staan wanneer wij een beroep doen op een stukje tijd. 
Heel veel dank daarvoor. 
In het bijzonder noemen we de groepsouders, leden van de ouderraad en medezeggenschapsraad. 
Zij staan garant voor structurele hulp gedurende het jaar. Zonder uw hulp zou het schooljaar er anders 
uit zien voor leerlingen en leerkrachten.   
 
Namens de ouderraad schrijft Marcia Mreijen, voorzitter OR een terugblik op het afgelopen 
schooljaar. Dit vindt u onder het kopje :” Vanuit de ouderraad”. 
Graag wensen wij u een prettige, zonnige en ontspannen vakantie toe. Gaat u op reis? Dan 
wensen wij u een goede reis. Wij hopen iedereen aan het begin van het schooljaar 
2014/2015 weer  
gezond en wel te mogen begroeten. 
 
Tot slot: De zomervakantie 2014 begint op vrijdag 18 juli om 12.00 uur. De eerste schooldag begint op 
maandag 1 september 2014 om 8.25 uur.  

 
U als ouder(s), verzorger(s) wordt op 1 september uitgenodigd van 15.00 -
16.00 uur 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. 
 
 

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 
 
 



Afscheid leerlingen. 
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief is groep 8 bezig met het afscheid van de basisschool. Op 
dinsdag 15 juli a.s. wordt de spetterende musical: “Inpakken en wegwezen”,  opgevoerd voor 
leerlingen, ouders en genodigden. ‘s Morgens is er een voorstelling voor de leerlingen van groep 3 t/m 
7, ’s middags mogen oma’s en opa’s komen kijken en ‘s avonds is de slotopvoering voor de ouders. 
Vanaf deze plaats wensen wij alle leerlingen die vanaf de Guido de Brès naar een andere school gaan 
het allerbeste. Dank voor jullie bijdrage aan de goede sfeer in de afgelopen jaren. 
 
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. 
 
Gevonden voorwerpen. 
Tijdens de rapportavond op woensdag 16 juli a.s. zullen de gevonden voorwerpen worden uitgestald. 
Mocht u iets missen dan heeft u daar de gelegenheid om een en ander te bekijken. Op 18 juli zullen 
de overgebleven spullen naar de kringloop worden gebracht. 
 
Sport en speldag,  
Op donderdag 17 juli (de één na laatste schooldag) zullen wij met elkaar de sport en speldag houden. 
De groepen 1 t/m 4 gaan ‘s morgens naar de speeltuin Oosterkwartier en ‘s middags zal er bij goed 
weer veel waterpret worden beleefd rond en om de school. Normale schooltijden. 
 
De groepen 5 t/m 7 gaan naar Bosbad de Vuursche. Heb je een abonnement, dit graag meenemen. 
De gehele dag wordt ingevuld in het Bosbad. Eten en drinken (lunch) moet je zelf verzorgen. Voor iets 
lekkers wordt gezorgd. Groep 5, 6 en 7 gaan op de fiets. Zorg dus dat je op een goede, veilige fiets 
naar school komt. We kijken uit naar een gezellige, sportieve dag als afsluiting van het schooljaar! 
Bij het niet kunnen doorgaan van de geplande activiteiten (bv weersomstandigheden) hebben de 
leerlingen een normale lesdag. Wanneer het zwemmen in het bosbad niet doorgaat ontvangt u 
woensdagavond persoonlijk een bericht via de mail. 
 
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. 
 
Activiteitenkalender 2013/ 2014. 
De activiteitenkalender en de schoolgids 2014/2015 ontvangt u aan het begin van het nieuwe 
schooljaar. De vakantiedata en studiedagen die nu bekend zijn (alle leerlingen zijn dan vrij) vindt u 
aan het eind van deze brief. De volgende data kan ik u alvast melden: woensdag 24 september 2014 
informatieavonden voor groep 1/2a, 1/2b, 1/2c( 20.00 uur),groep 3.(19.00 uur) en groep 8 (19.00 uur) 
30 september en 2 oktober 2014 kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 8. Ouder(s), verzorger(s) 
vertellen over hun kind. 25 en 27 november 2014 voortgangsgesprekken. (10 min.) 3 en 5 maart 2015 
rapportgesprekken. (10 min.), 8 juli 2015 rapportavond. 
 
Vanuit de ouderraad. 
Als OR kijken we met een tevreden gevoel terug op het afgelopen schooljaar. De vele activiteiten zijn 
weer goed en succesvol verlopen. We nemen dit jaar afscheid van twee zeer gewaardeerde OR-
leden: Karin van Cleef en Marije Zonneveld. Veel dank voor jullie inzet! Volgend jaar zal Oda Cremers 
plaats nemen in de OR. Wij zijn blij met haar komst! Graag nodigen we alle ouders/verzorgers uit om 
woensdagavond een kopje koffie te komen drinken op het plein om de vakantie in te luiden. Wanneer 
we u niet meer zien: alvast een hele fijne vakantie gewenst en tot volgende schooljaar! 
Namens de voltallige OR, 
Marcia Mreijen, voorzitter.  
 
 



Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2013-2014    
Zomervakantie 21-07-2014 t/m 29-08-2014 
Laatste middag 18-07-2014 

 
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. 

Woensdag 17-09-2014 
Maandag   17-11-2014 
Woensdag 14-01-2015 
Vrijdag       12-06-2015 

 
 
 

  
 

 

Het einde van het schooljaar is alweer in zicht.  

Er is veel gevoetbald, prachtige armbanden van de loom bands zijn er gemaakt, gehinkeld, touwtje gesprongen, 

buiten gegeten en nog veel meer.  Wij kijken terug op een plezierig schooljaar. 

 

Om alvast vooruit te blikken, vragen wij u om eventuele wijzigingen voor het nieuwe schooljaar nu alvast aan 

ons door te geven. U kunt dit doen via de mail guidodebres@broodspelen.nl. Natuurlijk kunt u ook gebruik 

maken van het mutatieformulier dat u naast de groene brievenbus in de hal vindt. Zo kunnen wij zorgen voor 

een goede start.  

 

In het nieuwe schooljaar zal Trea Viet de nieuwe coördinator van Brood en Spelen worden op Guido de Brés. Zij 

is moeder van 2 dochters waarvan 1 nog op Guido de Bres zit. Afgelopen paar maanden heeft zij als 

overblijfmedewerker al voor Brood en Spelen gewerkt op Guido de Brés. 

In het nieuwe schooljaar zal zij zich aan u voorstellen.  

 

Voor nu willen wij alle kinderen bedanken voor hun gezelligheid en ouders bedanken voor hun vertrouwen in 

de TSO van Brood en Spelen. 

 

Fijne vakantie en tot in september! 

 

 

 

Welkom bij de Kerk op Schoot viering 
 in de Paaskerk 

 
op zondag 13 juli om 15:45  



 

 
 
Een Kerk op schoot viering is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun (groot) 
ouders/ verzorgers. Oudere broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van harte 
welkom.  
 
Bij een kerk op schoot viering beleef je een bijbelverhaal met zoveel mogelijk 
zintuigen. We willen zien, horen, zingen, voelen, ruiken.  
We zullen er bij zitten, liggen, dansen, muziek maken en bewegen.  
Dan kan een verhaal echt gaan leven!  
 
Na de viering is er voor iedereen iets te drinken, tijd om te spelen en elkaar te 
ontmoeten.  
 

• 15:45 viering in de kerk  
• na afloop in de ontmoetingsruimte spelen en iets drinken  
• rond 17:00  uur weer naar huis  
• neem je een schaapje mee? Dit kan bijvoorbeeld een knuffel zijn of een 

ander speelgoed schaapje.  
 
Meer info: ds. Marleen Kool mmkool@casema.nl 
 

De volgende Kerk op schoot viering is op 12 oktober 
 


