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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 11. 
 
Baarn, 6 februari 2015. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Deze winter lezen we met de kinderen verhalen over Jezus uit het evangelie van Johannes. In de 
verhalen zien we wat er gebeurt als Jezus mensen opzoekt. Zo is er bijvoorbeeld een zieke man, die 
ligt te wachten bij het bad van Betzata. Al 38 jaar ligt hij daar. Als het water in beweging komt, wil hij 
de eerste zijn die bij het water is. Maar hij is steeds te laat… Zal voor hem ooit het beslissende 
moment komen dat zijn leven opnieuw kan beginnen? Dat moment komt inderdaad, maar op een 
andere manier dan hij had gedacht. Jezus komt voorbij en zegt dat hij op kan staan. Dat is het 
moment dat zijn leven in beweging komt. 

De ontmoeting met Jezus doet iets met mensen. Dat is te zien aan de zieke man, die zomaar opstaat 
en opnieuw begint. Maar het gebeurt nog steeds. Ook vandaag worden mensen geraakt door de 
verhalen over Gods liefde voor mensen. Dat verhaal zorgt ervoor dat je verder kunt. Dat je een nieuw 
begin kunt maken, soms op een heel andere manier dan je dacht. De bijbel laat zien dat je niet bij de 
pakken neer hoeft te zitten, maar dat je mag opstaan en verder gaan. 

Week 7: 9 t/m 15 februari 2015  
Een blinde man wordt beter, Johannes 9:1-12 
Is hij het wel? Johannes 9:13-23 
Wie is hier blind?, Johannes 9:24-41 

Kijk dan zelf!  
Johannes 9  
Een man wordt genezen 
van zijn blindheid. Maar de 
mensen kunnen het zich 
nauwelijks voorstellen. Ze 
vragen zich af of hij het 
wel echt is, en of hij wel echt blind geweest is. 

Week 8/9: 16 februari t/m 1 maart 2015  
De goede herder, Johannes 10:1-15 
De ware wijnstok, Johannes 15:1-8 
Heb elkaar lief!, Johannes 15:9-17 
 
Liefde is alles  
Johannes 10 & 15  
Jezus vertelt wie hij is. Hij 
lijkt op een herder, die 
zorgt voor zijn schapen. En 
op een wijnstok, die de 
druiven laat groeien. Hij 
roept zijn volgelingen op om te leven met liefde. 

 
 
Wintervillage Baarn.  
Donderdag 5 februari was het zover. Schaatsen op de ijsbaan “Wintervillage” Baarn. De leerlingen van 
de groepen 5 t/m 8 hebben genoten van deze geweldige activiteit. Met een mooie winterzon heeft 
iedereen even kunnen voelen wat het betekent om je op glad ijs te begeven. Dank aan de fa Van Es 
Boomverzorging Baarn die dit voor de leerlingen van de Guido  mogelijk heeft gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 7 en 8 van de Guido de Brès doen mee aan Wand elen voor water 2015.  
Op de Wereldwaterdag op 20 maart 2015 wordt Wandelen voor Water in Eemland en ’t Gooi 
georganiseerd. Voor de derde keer gaan leerlingen van de scholen uit Baarn, Laren-Blaricum, Soest 
en Soesterberg Wandelen voor Water. Dit jaar een prachtig totaal van 1020 leerlingen. Ook de 
Sandford school uit Addis Abeba in Ethiopië loopt mee met 50 leerlingen!! 
Wandelen Voor Water, waarom? 
Nog even kort wat de bedoeling is. Na het succes van Wandelen voor Water 2013 en 2014 willen de 
Rotaryclubs Baarn-Soest, Laren-Blaricum en Soestdijk samen de bouw van een derde zanddam 
mogelijk maken bij de Alduba school in het district Bena –Tsemay , Ethiopië. Deze dammen, zullen de 
lokale gemeenschap van schoon drinkwater voorzien en van water voor sanitair gebruik en voor het 
vee.  
De zanddam wordt gebouwd door de lokale bevolking en onder toezicht van een erkende organisatie  
(SEPDA). Hier is uiteraard geld voor nodig en daarom wordt het wandelevenement Wandelen voor 
Water georganiseerd. 
Kilometers lopen voor je drinkwater? In veel landen  is dat heel normaal. 
Op 20 maart gaan groep 7 en 8 wandelen voor water. Vanaf de Brink gaat de wandelroute van 
ongeveer 6 kilometer door het Baarnse Bos om 2 uur later weer aan te komen op de Brink.  
Kinderen in ontwikkelingslanden moeten vaak ver lopen om water te halen. Naar schoolgaan is er dan 
niet meer bij. Wandelen voor water helpt! De leerlingen van groep 7 en 8, samen met vele andere 
Nederlandse kinderen lopen 6 kilometer met 6 liter water op hun rug. Zo ervaren ze wat 
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om hun dorst te lessen. Meer weten? 
http://www.wandelenvoorwater.nl 
 
Rapport. 

Op dinsdag 3 maart en donderdag 5 maart volgt de derde ronde 
voortgangsgesprekken voor groep 1 t/m 8. U wordt hiervoor 
uitgenodigd door middel van een brief met invulstrook, die u op 
maandag 9 februari a.s. ontvangt. Deze moet op woensdag 11 
februari weer zijn ingeleverd. Op woensdag 18 februari ontvangt u het 
eerste rapport en de gesprekstijd waarop u wordt verwacht. 
 
 

Wijziging data voetbaltoernooi en zwemfestijn. 
Van de jeugdsport coördinator van de gemeente Baarn ontvingen we het bericht dat het geplande 
voetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 op vrijdag 13 maart en het zwemfestijn voor de groepen 4 en 
5 op donderdag 9 april verplaats moeten worden. Zodra de definitieve nieuwe data bekend zijn, zullen 
we deze aan u doorgeven. 

    
Voorjaarsvakantie. 
Maandag 23 februari t/m vrijdag 27 februari is de school gesloten i.v.m. de voorjaarsvakantie.  
Maandag 2 maart om 8.30 uur beginnen de lessen weer. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 

 

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2014 – 2015 
 

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 
6 13.00 Gr 7 en 8 Gastles wandelen voor water. 

16-27  Gr 1 t/m 8 Verkeersweken 
18  Gr 7 Boomfeestdag    
20  Gr 7 en 8  Wandelen voor water. 

23-03 
23-04 

 Gr 1/ 2 a,b,c Leskist Pronkepauw 

April 
3-6  Gr 1 t/m 8 Paasweekend 

    
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 

 


