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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 14. 
 
Baarn, 20 maart 2015. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Joshua Westeneng, Jasper IJsendorn en Liah Egter van Wissekerke. 
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. 

 
 
 
Paasfeest.  
Op het moment dat u dit leest, zijn we net over de helft van 40-dagen tijd heen. 
40 dagen om stil te staan bij de wonderen die Jezus deed, na te denken, te verwonderen,  
stil te worden…. In de aanloop naar Pasen willen we met de kinderen toeleven naar het moment  
dat Jezus voor ons de dood overwonnen heeft. Hij leeft!!! 
 

Week 13: 23 t/m 29 maart 2015: Pilatus  
Jezus komt bij Pilatus, Johannes 18:28-38 
Het briefje van zijn vrouw, Matteüs 27:11-26 
Het graf, Matteüs 27:57-66 

 
 
Wat heb ik aan jou? 
Johannes 18:28-38; 
Matteüs 27:11-26; 
27:57-66  
Deze week horen we 
het verhaal van Pilatus. 
Hij komt op een dag 

oog in oog te staan met Jezus, nadat Jezus door 
de hogepriesters en Farizeeën is opgepakt. 
Pilatus moet beslissen wat er met Jezus moet 
gebeuren. Hij kan niets vinden waar Jezus 
schuldig aan zou zijn. Hij krijgt een briefje van zijn 
vrouw dat hij zich er niet mee moet bemoeien. En 
toch levert hij Jezus over om te worden 
gekruisigd. 

Week 14: 30 maart t/m 5 april 2015: Maria van 
Magdala  
Maria volgt Jezus, Lucas 8:1-3 
De kruisiging, Johannes 19:16-25 
De opstanding, Johannes 
20:1-18 
 
Herkennen. 
Lucas 24:13-35  
Twee mensen zijn op weg 
naar Emmaüs. Ze praten 
over alles wat er met Jezus 
gebeurd is. Is dat nu 
allemaal voorbij? Jezus zelf 
loopt met hen mee, maar ze herkennen hem niet. 
Pas als hij een gebed uitspreekt en brood breekt, 
zien ze het. Jezus leeft. 
 



Op de Guido de Brès krijgt de viering van het Paasfeest dit jaar een andere invulling dan  
de kinderen gewend zijn. Er zal wel een Paasontbijt zijn, maar dit keer wordt deze  
door de kinderen zelf verzorgd. Hoe dan? Het principe is gelijk aan het lootjes trekken bij Sinterklaas. 
Op een formulier (lootje) vullen alle kinderen hun voorkeuren in voor het ontbijt. Van diegene die jij 
getrokken hebt, mag jij het paasontbijt verzorgen dit jaar.  Bij de kleuters is deze al uitgedeeld en bij 
de overige groepen zal dit uitgedeeld worden op dinsdag 24 maart.  Alles wordt uiteindelijk 
gepresenteerd in een versierde schoenendoos voor jouw klasgenoot. Misschien is het alvast handig 
om een doos te regelen? 
 
Na het ontbijt vindt de Paasviering voor de kinderen plaats. 
Ditmaal vieren we dit alleen met de kinderen, dus zonder ouders. 
 
Voor de ochtendpauze is het de bedoeling dat de kinderen zelf hun eten en drinken meenemen. 
De ouderraad zorgt voor een iets lekkers. In de middag hebben we een verrassing 
voor alle kinderen van de Guido de Brès. Wij hopen op een mooie dag!  
Namens de paascommissie. 
Rianne Haas , Bouwien Buijtenhuis en Jos Reijnhout. 
 
Groep 3. 
Vandaag, 20 maart, heeft groep 3 een bezoek gebracht aan de bibliotheek. 
Het was een heerlijke wandeling en in de bieb heeft Deborah Koren de kinderen 
alles  verteld wat ze moeten weten over de bibliotheek. 
Daarna was er een speurtocht waar alle kinderen enthousiast aan mee deden! 
Ook kregen ze de gelegenheid om diverse boeken te bekijken. 
Het was een leuk en leerzaam uitstapje! (Zie foto) 
 
 
4 en 5 mei. 
Comité 4 en 5 mei In Wageningen brandt op 4 mei, om 24.00 uur het 
bevrijdingsvuur. In Baarn is het al jarenlang traditie dat het bevrijdingsvuur middels 
een nachtelijke estafetteloop door de jeugd van Baarn wordt opgehaald uit 
Wageningen. Leerlingen uit groep 8 doen hier aan mee; alvast heel veel succes en 
plezier! De kinderen komen omstreeks 5.30 uur ‘s ochtends weer in Baarn aan bij 
de Trits. Komt u deze kanjers ook verwelkomen? Om ongeveer 8.15 uur vertrekt de 
hele stoet kinderen en begeleiders in één grote groep rennend naar de Brink om 
daar met de burgemeester het opgehaalde bevrijdingsvuur op de Brink te 
ontsteken. De kinderen van groep 8 doen ook mee aan de jaarlijkse Stoeptegelwedstrijd . Cody ten 
Hoedt is onze winnaar! 
 
 
Nieuwe samenstelling OR 
In de loop van het schooljaar zijn er een aantal wijzigingen geweest in de samenstelling van de OR. 
De OR bestaat nu uit de volgende leden: Leonie Beekhof, Karin Sarian, Marjolein Gorter, Dorine Hop, 
Marjon van Wiggen, Oda Cremers, Ton Vos (penningmeester), Lianne van Olmen (secretaris) en 
Marcia Mreijen (voorzitter). Meer informatie over de activiteiten van de ouderraad vindt u op de 
website van de school. 
Namens de OR, 
Marcia Mreijen 
 
Wandelen voor water. 

In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen dat de groepen 7 en 8 meedoen 
aan de actie “Wandelen voor water”. Zojuist komt het bericht binnen dat in 
Baarn de scholen het fantastische bedrag van € 19650,- is opgehaald.  
 
 
 
 

 
 
 



Kerk op schoot viering. 
De Paaskerk organiseert een Kerk op Schoot viering 
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. Na 

de viering is er voor iedereen iets te drinken, tijd om te spelen en elkaar te ontmoeten. Deze keer 
luisteren, kijken en doen we iets met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem en gaan we 
met elkaar aan tafel. We versieren eieren en genieten van een feestmaaltijd met een broodje, druiven 
en drinken. Zo vieren de vrienden met Jezus hun vriendschap. Wees welkom! * 12:00 viering in de 
Paaskerk, Oude Utrechtseweg 4 Baarn, op 29 maart * na afloop in de ontmoetingsruimte spelen en 
iets drinken * rond 13:00 uur weer naar huis Meer info: ds .Marleen Kool mmkool@casema.nl 
 
Kleuterdag 25 juni 2015. 
Wist u dat? 
Het thema van de kleuter dag  'Circus ' is?  
Dat er op die dag op de Guido de Brès veel vaders nodig zijn? 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2014 – 2015 
 

Maart 
16-27  Gr 1 t/m 8 Verkeersweken 
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 

Bezoek Kinderboerderij 
Bezoek Kinderboerderij 

23 9.00 Gr 1/ 2 c Bezoek 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 

 


