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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 13. 
 
Baarn, 6 maart 2015. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Deyan Pop Tomov, Kayla de Graaf.    . 
Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 
 
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. 

 
Paasontbijt op school op 2 april 2015. 
Op donderdag 2 april wordt het paasfeest op school gevierd. Er wordt gestart met een paasontbijt. De 
kinderen maken een gevulde versierde (schoenen)doos voor een ander kind in de groep.  Van te 
voren geven de kinderen aan wat ze lekker vinden. Dit wordt in de groepen besproken en geregeld. 
Ze trekken daarna een lootje van een kind uit de groep en maken het ontbijt en de versierde doos 
thuis. De groepen 1 t/m 4 krijgen de lootjes op 16 maart mee naar huis om samen met de ouders in te 

 
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.’ 
 

 
Week 12: 16 t/m 22 maart 2015: Nicodemus 
Jezus praat met Nicodemus, Johannes 3:1-21 
Nicodemus probeert Jezus te helpen, Johannes 
7:45-52 
De begrafenis van Jezus, Johannes 19:38-42 
 
Vraag het gewoon! 
Johannes 3:1-21; 7:45-52; 
19:38-42  
Nicodemus is een 
Farizeeër. Hij weet veel van 
de heilige boeken, maar 
toch zit hij vol vragen. Midden in de nacht gaat hij 
naar Jezus toe om zijn vragen te stellen. Veel 
later, als de Farizeeën Jezus naar het leven staan, 
neemt Nicodemus het voor hem op. ‘Iemand kan 
pas veroordeeld worden als hij ondervraagd is’, 
zegt hij. Toch kan ook Nicodemus niet voorkomen 
dat Jezus sterft. In het derde verhaal horen we 
hoe hij het lichaam van Jezus begraaft, samen 
met Josef van Arimatea. 
 
 



vullen. Op maandag 23 maart zijn alle lootjes weer op school. Op dinsdag 24 maart worden in alle 
groepen de lootjes getrokken. Op donderdag 2 april neemt elk kind een doos mee naar school met 
daarin een ontbijt voor een kind uit de groep. 
Na het paasontbijt volgt samen met de kinderen de paasviering. 
 
Namens de paascommissie. 
Rianne Haas en Jos Reijnhout. 
 
Creatieve middagen. 
Dit jaar zullen er weer een aantal creatieve middagen zijn voor de groepen  5 t/m 8. De middagen zijn 
verdeeld in twee series van twee onderwerpen. De eerste serie is op vrijdag  13 en 27 maart, de 
tweede serie op vrijdag  10 en 17 april. De leerlingen kunnen kiezen uit de volgende onderwerpen: 
• Dansen 
• Speksteen snijden 
• Koken 
• Kleding ontwerpen, maken en vervolgens in een modeshow de kleding ‘showen’ 
• Knutselen met schelpen 
Via de mail zijn er in de diverse groepen al ouders benaderd voor hulp. Zonder hulp is het niet 
mogelijk om de onderdelen te laten plaatsvinden. Wij vinden het dan ook erg fijn als er aanmeldingen 
binnen komen. Alvast dank daarvoor.  
Wij hopen op gezellige en creatieve momenten. 
 
FitFoodFun-Factor. 
Op 17 maart komt de FitFoodFun Roadshow een bezoek brengen aan de Guido de Brès. Met 
FitFoodFun-Factor wordt via het feestelijk onderwerp “Gezond trakteren” aandacht besteed aan het 
belangrijke thema: gezond eten en voldoende bewegen. Met andere woorden: Fit door Food en Fun!. 
Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan het programma op dinsdag 17 maart volgen. 
Dat het thema leeft zien we op school wanneer kinderen op hun verjaardag trakteren. Afgelopen week 
zag ik een traktatie van Terrance uit groep 5 welke bestond uit frietjes en ketchup. Even schrikken 
natuurlijk. Maar …. u begrijpt het al. De frietjes waren plakjes appel en de ketchup was bereid van 
gepureerde aardbeien. Het geheel was heel erg lekker en gezond. 
Terrance, van harte gefeliciteerd. In de bijlage vindt u de flyer met nog meer informatie over de 
FitFoodFun-Factor. 
 
Verkeersexamen groep 7. 
Op donderdag 16 april vindt het schriftelijk verkeersexamen voor groep 7 plaats. Wilt u als ouders uw 
kind helpen leren? Op www.vvn.nl/vvn-examen. en www.vvnbaarn.nl zijn proefexamens en diverse 
links te vinden om je voor te bereiden op het verkeersexamen. Wanneer een examen is gemaakt, is 
de score te zien. Op donderdag 21 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats. Om leerlingen en 
ouders te stimuleren meer te oefenen heeft Veilig Verkeer Nederland(VVN) een app geïntroduceerd. 
Deze vindt u op de website van VVN.  
Op 21 mei kunnen de leerlingen van groep 7 alleen meedoen wanneer de fiets helemaal in orde is. Is 
dit niet het geval, dan mag je niet meedoen aan het examen.  
De ouders van groep 7 ontvangen de uitnodiging voor de informatieavond op 23 maart per mail. 
 
Luizencontrole. 
Afgelopen woensdag zijn alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. 
De school is op dit moment luisvrij.  Regelmatig controleren en kammen heeft resultaat. 
 
Dank aan de ouders die de verantwoordelijkheid nemen voor  deze activiteit. Wel zijn we op zoek naar 
twee nieuwe ouders die de club willen komen versterken. Voor meer informatie kunt via de directie 
contact opnemen met de coördinator van de luizencontrole.  
 
 
Een bericht van de Medezeggenschapsraad. ( Herhaling) 
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. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2014 – 2015 
 

Maart 
02-03 
19-03 

 Gr 5 Leskist Energie 
 

02-03 
19-03 

 Gr 5 Leskist Energie 2 
 

12 13.00 Gr 7 Gastles “De week van het geld” 
17  Gr 5 t/m 8 FitFoodFun-Factor bus. 

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 
22  Gr 7 en 8 Schoolvoetbal 



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 

 


