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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 12. 
 
Baarn, 20 februari 2015. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
In de weken voor Pasen horen we verhalen over mensen die bij Jezus in de buurt waren. Zij vertellen 
wat ze met hem meegemaakt hebben en wat dat voor hen betekende. Centraal staan: Maria, de 
moeder van Jezus; Petrus, zijn leerling en vriend; de Farizeeër Nicodemus; stadhouder Pontius 
Pilatus en Maria van Magdala. Door hun verhalen krijgen we steeds meer te zien van wie Jezus was. 
Ze worden in beeld gebracht op een groot groepsportret van Jezus en de mensen om hem heen. 

 
 
Rapport. 

Op dinsdag 3 maart en donderdag 5 maart volgt de derde ronde 
voortgangsgesprekken voor groep 1 t/m 8. U bent hiervoor uitgenodigd door 
middel van een brief met invulstrook. De tijd waarop u wordt verwacht heeft u 
afgelopen woensdag ontvangen. 
 

 
 
 
 

Week 10: 2 t/m 8 maart  2015: Maria,  de moeder  
van Jezus  
Jezus in de tempel, Lucas 2:40-52 
De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11 
Hoe moet het verder, 
Johannes 19:25-27 
 
 
 
 
‘Ik dacht dat ik je 
kende’   
Lucas 2:40-52; Johannes 2:1-11 en 19:25-27  
Maria is de moeder van Jezus, zij kent hem al 
vanaf het allereerste begin. Maar misschien heeft 
ze zich ook weleens afgevraagd: Hoe goed ken ik 
hem eigenlijk? De weg die Jezus ging was zelfs 
voor haar niet altijd te volgen. Ze raakte hem kwijt 
toen hij als twaalfjarige naar de tempel ging. Ze 
was erbij toen Jezus water in wijn veranderde, bij 
de bruiloft in Kana. Uiteindelijk moest ze toezien 
hoe haar zoon stierf aan het kruis. 
 
 

Week 11: 9 t/m 15 maart 2015: Petrus  
Over het water, Matteüs 14:22-33 
Petrus weet wie Jezus is, Matteüs 16:13-28 
‘Ik laat je niet in de steek’, Matteüs 26:30-35. 
 
 
 
 
 
 
Een echte vriend   
Matteüs 14:22-33; 16:23-28; 
16:30-35  
Petrus is een vriend van Jezus. Toen hij hem voor 
het eerst zag, is hij hem meteen gevolgd. Deze 
week horen we een paar verhalen over wat hij met 
Jezus heeft meegemaakt: hoe Jezus over het 
water naar hem toe liep en hem riep; hoe Jezus 
hem de rots noemde. Maar we horen ook hoe 
Petrus uiteindelijk zei: ‘Ik ken die man niet.’ 
 
 



 
 
 

Guido de Brès in actie voor Stichting Opkikker .(Baarnsche Courant) 
Op maandagochtend 16 februari was het zover…….. de overhandiging van een 
cheque aan de Stichting Opkikker. 
Met medewerking van alle kinderen is in december  het kerstverhaal verfilmd.  De 
DVD was te koop voor de ouders. De helft van de verkoopprijs gaat naar de 

Stichting Opkikker. Met kerst wisten de ouders en kinderen dat de opbrengst van de kerst dvd’s voor 
een deel naar dit goede doel zou gaan. 
Door de verkoop van de dvd’s kunnen we nu het mooie bedrag van 422,80 euro overhandigen aan 
deze stichting.  
Ambassadeur van de stichting, Clementine den Doelder ( leerling uit groep 3), heeft dit bedrag in 
ontvangst genomen. Zij deed dit samen met haar “Op” kikkermama. Ze vertelde enthousiast 
over de geweldige opkikkerdagen die deze stichting organiseert voor gezinnen met een 
langdurig ziek kind. 
Met succes heeft de Guido de Brès deze actie afgesloten. 
 
Ook verzamelt de Stichting Opkikker mobieltjes om de onderdelen daarvan te verkopen. In 
de hal van de school staat een doos waarin u de mobieltjes kunt deponeren. Alvast hartelijk 
dank. 
 
 
Betaling voor de schoolreis en/of kleuterdag en/of schoolkamp 2015. 

Ook dit schooljaar worden bovengenoemde activiteiten 
georganiseerd. Wilt u het bedrag overmaken. Dank daarvoor. 
Kleuterdag € 10,00 (groep 1 en 2), schoolreis € 25,00 (groep 3 
t/m7) en schoolkamp € 75,00. (groep 8) 
U kunt dit storten op rekening nr. NL89SNSB090.80.75.405 .  

Graag o.v.v. naam leerling en groep . 
 
Een bericht van de Medezeggenschapsraad.  
Vacature 
De MR heeft een vacature. De zittingstermijn van één van de huidige leden is eerdaags afgelopen. 
Bent u als ouder geïnteresseerd om mee te denken? 
Wilt u meer weten neem dan contact op via het volgende mailadres: mrguido@guidodebres.nl of 
gewoon door ons aan te spreken op het schoolplein! 
  
Wat is de functie van de MR? 
De MR denkt mee over beleidsvoornemens van het schoolbestuur. 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 schoolbestuur niet kan worden opgepakt. 
 
Groet van de MR, 
Tamar Berends, Marinda van Duijn, Annelies van Manen, Jeroen Gerritsen, Gerdine Prins en Paul van 
de Weerd. 
 
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.  


