
 
Begoniastraat 2, Postbus 464, 3740 AL Baarn.  
Tel: 035-5415497 e-mail:info@guidodebres.nl 
 
 
 
Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 15. 
 
Baarn, 2 april 2015. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Voor Pasen hoorden we verhalen over mensen die bij Jezus in de buurt waren. Tussen Pasen en 
Pinksteren gaan die verhalen verder. We lezen over de Emmaüsgangers, die na Pasen ontdekken dat 
Jezus nog steeds bij hen is. Dat ziet uiteindelijk ook Tomas. Ook Paulus en Johannes op Patmos 
ervaren dat Jezus leeft, zij zien hem in visioenen die hun wereld veranderen. Met Pinksteren vieren 
we dat iedereen mee mag doen met het feest van Gods liefde. 

 
 
 
Een indruk van de paasviering op De Guido. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Week 15: 6 t/m 12 april  2015: De 
Emmaüsgangers  
Op weg naar huis, Lucas 24:13-27 
Blijf bij ons, Lucas 24:28-35 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

Week 16: 13 t/m 19 april 2015: Thomas  
Jezus verschijnt aan de leerlingen, Johannes 
20:19-24 
Thomas ziet Jezus, Johannes 20:25-29 
Bij het meer van Tiberias, Johannes 21:1-14 
 
Zag je het nou? 
Johannes 20:19-29, 
21:1-14  
Jezus verschijnt aan 
zijn leerlingen en wenst 
hen vrede. Tomas is er 
niet bij; als hij het van 
de anderen hoort, kan hij het niet geloven. Pas als 
hij met eigen ogen ziet dat Jezus leeft, weet hij het 
zeker. Later verschijnt Jezus bij het meer van 
Tiberias. Als een van de leerlingen hem herkent, 
springt Petrus meteen in het water om naar hem 
toe te gaan. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inschrijven Avondvierdaagse 2015 
Zo gaat hij goed, zo gaat hij beter…. 
Volgende week dinsdag 7 april ontvangen alle kinderen van groep 3 t/m 8 een inschrijfformulier voor 
de Avondvierdaagse 2015. Wij hopen dit jaar ook weer met een grote groep kinderen en ouders van 
de Guido te gaan lopen. In de begeleidende brief vindt u volgende week alvast wat meer informatie.  
De inschrijfdagen zijn van dinsdag 14 april tot en met vrijdag 17 april. U vindt de OR leden waar u zich 
kunt inschrijven op het schoolplein of in de hal (als het regent). De laatste mogelijkheid voor 
inschrijven is op vrijdagmiddag om 12:15uur. Voor een goed verloop van de avondvierdaagse kunnen 
we altijd hulp van ouders gebruiken. Kunt u helpen met de catering of kunt u meelopen met de 10 
kilometer, dan kunt u dit op het inschrijfformulier vermelden. Wij hopen op een gezellig drukke 
Avondvierdaagse, dus meldt u aan! 
… alweer een kilometer! 
 
Verkeersweken 2015. 

Wij kunnen terugkijken op twee geslaagde verkeersweken. 
Ondanks dat het weer niet altijd optimaal was, hebben we 
onze kennis van verkeer in de praktijk kunnen oefenen. Op 
het plein zijn de praktijklessen uitgevoerd met materialen van 
de lessen van “Verkeerskunsten”. Ook was het Groot 
Verkeers Mysteriespel in de school aanwezig. Met het 
digibord konden deze lessen worden gevolgd. 
Daarnaast is de firma Dorrestijn uit Soest met een 
vrachtwagen met oplegger naar onze school gekomen. 

Groep 7 kreeg een dode-hoek-les. Wij willen firma Dorrestijn hiervoor bedanken. 
Met deze activiteiten hopen wij dat onze leerlingen beter in staat zijn om veilig aan het verkeer deel te 
nemen. 
Daarnaast zijn wij met de gemeente Baarn in overleg om de verkeerssituatie rondom de school 
veiliger te maken. Naast maatregelen die genomen gaan worden voor de 
inrichting van de verkeerssituatie rondom de school, is het gedrag van ons 
als ouders in het verkeer rondom de school ook van belang voor de 
verkeersveiligheid. Zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school 
komen bevordert de verkeersveiligheid. 
Wij wensen groep 7 succes bij het komende theoretische- en praktische 
verkeersexamen! 
 
Eric Bakker en Kitty van de Berg. 
De verkeerscommissie.  
 
Verkeersexamen groep 7. (herhaling) 
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. Vanaf 7 april 2015 kunt u de route voor het praktisch 
verkeersexamen vinden 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.  
 



Hoofdluis onderzoek ‘Luis thuis!’  
Hoofdluis komt regelmatig voor, ook op PCBS Guido de Brès. Door middel van het onderzoek ‘ Luis 
thuis! ‘ wil het RIVM weten hoe vaak hoofdluis voorkomt en meer zicht krijgen op de problemen die 
mensen ervaren bij de aanpak van hoofdluis. Via de website www.rivm.nl/luisthuis  kunnen ouders 
melden of hun kinderen last hebben van hoofdluis. Op deze manier kan het RIVM ook nagaan of de 
huidige richtlijnen voor de bestrijding van hoofdluis passen bij de praktijk en indien nodig de 
voorlichting aanpassen. 
U kunt meedoen door een vragenlijst in te vullen www.rivm.nl/luisthuis  
Luis in je haar, kammen maar! 
De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Regelmatige controles 
zorgen er bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet 
besmetten. En als een kind hoofdluis heeft, dan is het advies het haar gedurende twee weken 
dagelijks te kammen met een fijntandige kam. 
Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel op basis van 
dieeticon. Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren. En het is verstandig om het te 
melden op school, bij clubjes en vriendjes. Kijk voor veel gestelde vragen of een film met kaminstructie 
op www.rivm.nl/hoofdluis  
Heeft u een vraag over hoofdluis? Dan kunt u deze stellen via: RIVM mail,  info@rivm.nl 
 
Na iedere vakantie worden alle leerlingen op de Guido gecontroleerd op  hoofdluis. Regelmatig 
kammen heeft echt resultaat. 
De groep ouders die deze taak uitvoert is dringend op zoek naar twee nieuwe ouders die willen komen 
meehelpen. Voor meer informatie kunt u via de directie contact opnemen met de coördinator van de 
luizencontrole.  
 
 
Een bericht van Stichting Opkikker. 
Hierbij willen wij u, alle leerlingen, leerkrachten, ouders en overige betrokkenen heel hartelijk 
bedanken voor de door u gedane gift van € 422,80. Wij ontvingen dit bedrag naar aanleiding van de 
kerstactie op uw school. 
 
Daar wij geheel afhankelijk zijn van donaties van bedrijven en particulieren zult u begrijpen dat uw gift 
door ons en in het bijzonder door “onze” gezinnen erg op prijs wordt gesteld. 
 
Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage, mede namens alle betrokken gezinnen! 
Met vriendelijke groet, 
namens Stichting Opkikker, 
 
R.F.J. Sliphorst. 
Directeur. 
 
Gevonden voorwerpen op de Guido de Brès. 
De kist met gevonden voorwerpen is weer helemaal vol. Tot en met woensdag 8  april heeft u de 
gelegenheid om een en ander te bekijken en mee te nemen. Hierna zullen de overgebleven spullen 
naar de kringloop worden gebracht. 
 
Een bericht van de verhuurder van de gymzaal De Dri esprong.  
Daar er nogal wat (gym) spullen gevonden worden in de gemeentelijke gymzalen (en die ook niet 
gemist worden door de eigenaar... :)), stapelt het aantal gevonden voorwerpen zich nogal op. Daarom 
is er besloten om deze gevonden voorwerpen elke 6 weken (tijdens de schoolvakanties) te 
verzamelen. De spullen worden dan nog ca. 2 maanden bij Sportcentrum de Trits bewaard. Hierna 
echter zullen de in goede staat verkerende spullen aan een goed doel worden geschonken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sportcentrum De Trits. 
Sandra Pex 
Tel.: 035 - 5418348 
 
 



Paasweekend. 
Vrijdag 3 april ( goede vrijdag) en maandag 6 april ( tweede paasdag) is de school gesloten. 
Dinsdag 7 april gaan de deuren weer open. 
Fijne paasdagen. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2014 – 2015 
 

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-

 
1 t/m 7 

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



20.00 
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 

 


