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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 10. 
 
Baarn, 23 januari 2015. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
Deze winter lezen we verhalen over Jezus uit het evangelie van Johannes. Het begint allemaal met 
Johannes de Doper, die mensen de weg wijst naar een nieuwe toekomst. Hij herkent Jezus als de 
Messias die komen zou. In de loop van de verhalen zijn er steeds meer mensen die dat gaan zien. 
Zieke mensen kunnen opnieuw beginnen, wie niets kon zien, krijgt open ogen. 

Week 5: 26 januari t/m 1 februari 2015 
Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54 
Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18 
Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23  

Dit is het moment  
Johannes 4:46-54; 5:1-23  
Een man zit al achtendertig jaar te wachten. Als 
het water van het bad in beweging komt, moet hij 
er zo snel mogelijk in zien te komen; dan zal hij 
beter worden. Maar iemand anders is hem steeds 

voor. Zal dat ene 
langverwachte moment 
ooit nog komen? Dan 
komt Jezus voorbij. Dat is 
het moment waarop zijn 
leven verandert – maar 
op een andere manier 

dan hij ooit gedacht had. 

 

Week 6: 2 t/m 8 februari 2015 
Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17 
Jezus schrijft in het zand, Johannes 8:1-11 
Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20 

Is hij wel goed?  
Johannes 7:1-17; 8:1-20  
Jezus gaat naar het 
Loofhuttenfeest en 
onderwijst de mensen. 
Sommige mensen vragen 
zich af waar hij het 
vandaan haalt. Later wordt een vrouw bij hem 
gebracht die iets verkeerd gedaan heeft. Jezus 
zegt dat degene die nog nooit iets verkeerd 
gedaan heeft, moet beginnen met straffen. 
Niemand veroordeelt haar – ook Jezus niet. 
 
 
 
 

 

 

Nationale Voorleesdagen: papa, pak een boek! 
De komende week wordt er extra veel voorgelezen op basisscholen om 
het lezen bij kinderen te bevorderen. Woensdagochtend is ook op de 
Guido voorgelezen uit Boer Boris gaat naar zee, geschreven door Ted 
van Lieshout en geïllustreerd door Philip Hopman. Het boek werd 
verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2015. De leerlingen van groep 7 hebben dit prachtige 
prentenboek bij de kleuters voorgelezen en meester Jan heeft in groep 3 voorgelezen. 
Dit jaar is er bij de Voorleesdagen extra aandacht voor vaders, omdat uit onderzoek is gebleken 
dat die doorgaans een stuk minder voorlezen dan moeders. In de bijlage vindt u 10 gouden 
voorleestips. De voorleesdagen zijn tot 31 januari. 

 



Woensdag fruitdag. 
Eén dag in de week geen koek of snoep mee naar school, maar fruit. Fruit is 
gezond en lekker. Koek en snoep is lekker, maar niet gezond. Vandaar 
opnieuw deze oproep. Om dit kracht bij te zetten, hebben we de afgelopen 
jaren steeds 20 weken fruit aan de leerlingen uit kunnen delen. En het was 
nog lekker ook!  Het fruitproject is wel voorbij maar de ouders mogen zelf aan 

de kinderen fruit meegeven. En dat lukt vast wel, want welke ouder wil er nou niet aan dit gezonde 
doel meewerken!!! 
 
Op 17 maart a.s. gaan de groepen 5 t/m 8 het programma van  FitFoodFun-Factorvolgen. Dit  is een 
educatief en speels programma over gezonde voeding en bewegen. FitFoodFun-Factor wordt 
georganiseerd door het Voedingscentrum, de Hartstichting en Lidl Nederland. Meer weten? 
www.fitfoodfunfactor.nl Nadere informatie volgt. 
 
Wintervillage Baarn. 
Op zaterdag 24 januari a.s. wordt om 15.00 uur door burgemeester Roëll. Wintervillage 
Baarn geopend. Deze schaatsbaan is te vinden op het nog braakliggende stuk terrein 
tegenover restaurant Joyah. De ingang vindt u tegenover ‘De Prom’. De organisatoren 
stellen ook de basisschoolleerlingen in de gelegenheid om tijdens de schooltijden een 
uurtje te komen schaatsen. Aanvankelijk zouden de kosten hiervan €3,- per kind 
bedragen. Gelukkig is dit door bijdragen van de gemeente en een aantal sponsoren 
teruggebracht tot €1,- . De groepen 5 t/m 8 zullen gebruik gaan maken van dit aanbod. 
Dank aan de ouderraad die het financieel mogelijk maakt. Binnenkort hoort u wanneer deze activiteit 
gaat plaatsvinden.   
 
Groep 8. Voortgezet Onderwijs. 
De maanden januari, februari en maart zijn spannende maanden voor de groep 8 leerlingen. Deze 
periode staat in het teken van het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. De leerlingen 
bezoeken open dagen, volgen open lessen en gaan met de hele groep Groot Goylant bezoeken. Het 
bezoek aan deze school vindt woensdag 28 januari plaats. De leerlingen gaan onder schooltijd met de 
bus naar Hilversum en volgen daar lessen. 
In februari krijgen de leerlingen het definitieve advies. Vervolgens wordt er een school gekozen en 
moeten de leerlingen voor 15 maart aangemeld worden bij de nieuwe school. Over de precieze wijze 
van aanmelding is een aparte brief naar de ouders voor de leerlingen van groep 8 gestuurd.  
 
Kerst DVD. 
Alle kerst DVD’s zijn klaar. Komende week ontvangt u de bestelde DVD in een prachtige hoes. 
Wij wensen u nog een keer veel kijkplezier.  

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  

     

 

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2014 – 2015 
 

Januari 
12-23  3 t/m 8 Citoweken 
21-31  Gr 1 t/m 8 Nationale voorleesdagen 



Februari 
2-02 

19-02 
 Gr 8  Leskist  Energie 

 
10  Gr 3, 4a,4b Project  “Loop rond met de hond” 

10 10.30 
13.30 

Gr 6 
Gr 5 

“Holland Opera”                                                     Speeldoos 

18  Gr 1 t/m 8 1e Rapport mee 
23-27  Gr 1 t/m 8 Voorjaarsvakantie 

Maart 
02-03 
19-03 

 Gr 5 Leskist Energie 
 

02-03 
19-03 

 Gr 5 Leskist Energie 2 
 

3  Gr 5 Knollen en bollen project      
3  Gr 1 t/m 8 10 minuten rapportgesprek 
5  Gr 1 t/m 8 10 minuten rapportgesprek 
13  Gr 7 en 8 Schoolvoetbaltoernooi 

16-27  Gr 1 t/m 8 Verkeersweken 
18  Gr 7 Boomfeestdag    

23-03 
23-04 

 Gr 1/ 2 a,b,c Leskist Pronkepauw 

April 
3-6  Gr 1 t/m 8 Paasweekend 
9  Gr ? Schoolzwemfestijn 
13  Gr 1/2 a,b,c Project ‘Van wie is die koffer’ 
16  Gr 7 Verkeersexamen  Theorie 
 

22 
9.00 
10.30 

Gr 1/ 2a 
Gr 1/ 2 b 

Kinderboerderij 
 

23 9.00 Gr 1/ 2 c Kinderboerderij 
24   Koningspelen 
27   Koningsdag 

Mei 
4-15   Meivakantie 

18-29  3 t/m 8 CITO weken 
19  Gr 3 Vlinderproject                          

20 
  8.45 
  9.45 
10.45 

Gr 1/2 a 
Gr 1/2 b 
Gr 1/2 c 

Van wie is die koffer                                                   In de klas 

21  Gr 7 Verkeersexamen Praktijk 
24-25   Pinksteren 

Juni 
2-5   Avondvierdaagse 

5 10.15 
13.30 

Gr 6 
Gr 5 

“Opscheppen”                                              Hoeve Ravestein 

9 13.30 Gr 7 
Gr 8 

“De Dansers”                                                             Speeldoos 

11  Gr 7 en 8 Atletiekdag 
12  9.00 Team Studiedag                                                  Alle kinderen zijn vrij 



24-26   Gr 8 Schoolkamp 
25  Gr 3 t/m 7  Schoolreisje 
25  Gr 1 en 2 Kleuterdag 
26  Gr 6 Planten project 

Juli 
1 19.00 Gr 1 en 2 Schoonmaakavond 
7  19.00 Gr 8 Afscheid groep 8 

8  

18.30 
 
19.00-
20.00 

 
1 t/m 7 

Rapport ophalen in eigen lokaal., 
 
Koffie drinken op het plein / kennismaken nieuwe leerkracht 

9  1 t/m 7 Sport en speldag 
10   Laatste schooldag                                                 12 uur vrij 

 
 
 
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 

 


