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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 16. 
 
Baarn, 16 april 2015. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Tobian Wolfkamp, Anouk Geleijsteen en Jasmijn Roeleveld. 
Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 
 
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. 

 
Samenwerkingsverband organiseert ouderavond in Baarn. 
Al vaker schreven we in de nieuwsbrief over ons Samenwerkingsverband De Eem. De 
medewerkers van dit SWV vinden het van belang om ook de ouders van onze leerlingen goed op 
de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Daarom organiseren ze 
op woensdag 22 april a.s. in alle deelnemende gemeenten een ouderavond. In Baarn zal deze 
avond worden gehouden in basisschool De Uitkijck, van 20.00 tot 21.30 uur. De officiële 
uitnodiging hiervoor heeft u inmiddels ontvangen. 

Week 17: 20 t/m 26 april 2015: Paulus 
De bekering van Saulus, Handelingen 9:1-19 
Paulus geneest een man die niet kan lopen, 
Handelingen 14:8-18 
Paulus in Rome, Handelingen 28:16-31 

 
 
 
 
 
 
 
Een ander mens 
Handelingen 9:1-19, 

14:8-18, 28:16-31  
Saulus moet niets hebben van de mensen die in 
Jezus geloven, hij zit achter hen aan. Maar 
onderweg spreekt Jezus hem aan. Saulus wordt 
een ander mens, later verandert zijn naam in 
Paulus. Samen met Barnabas geneest hij een 
man die niet kan lopen. De mensen denken dat 
Paulus en Barnabas Griekse goden zijn, maar zij 
vertellen juist over de God die alles gemaakt 
heeft. 

Week 18: 27 april t/m 3 mei 2015: Johannes van 
Patmos 
De verschijning op Patmos, Openbaring 1:9-20 
De schare die niemand tellen kan, Openbaring 
7:9-17 
Het nieuwe Jeruzalem, Openbaring 21:1-22:5 
Zag je het nou? 
 
 
 
 
 
 
 
Alles anders 
Openbaring 1:9-20, 7:9-17, 21:1-22:5  
Johannes heeft de mensen verteld over Jezus, 
maar dat vonden de machthebbers in zijn land niet 
goed. Hij is naar het eiland Patmos gebracht. Daar 
krijgt hij bijzondere visioenen: hij ziet een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, een wereld waarin 
God dichtbij de mensen woont. 
 



Koningsspelen. 

Op vrijdag 24 april vinden de Koningsspelen plaats. De kinderen krijgen een gevarieerd aanbod 
aan spelen en activiteiten aangeboden. De organisatie is op dit moment in volle gang. Die dag 
starten alle leerlingen op in de klas met een koningsontbijt. Alle kinderen moeten een bord en 
bestek meenemen. De groepen 1 t/m 4 zijn op de gewone tijd ( 12.00 uur) vrij. Het programma 
in de sporthal De Trits  voor de groepen 5 t/m 8 is om 12.30 uur afgelopen. De leerlingen zijn dan 
om 12.30 uur vrij en gaan vanaf De Trits naar huis.  
 
 
Centrale Eindtoets basisonderwijs 2015. 
De afname zal plaatsvinden op 21,22 en 23 april a.s. De kennis en vaardigheden van leerlingen 
zal worden getoetst op de onderdelen taal, rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie. 
Groep 8 heeft zich voorbereid op de Cito-toets middels een proeftoets. Heel veel succes. 
 
 
Ouderavond op woensdag 10 juni  2015. 
Noteer alvast in uw agenda: Op woensdagavond 10 juni 2015 van 19.30-21.00 uur organiseert de 
Medezeggenschapsraad van de Guido de Brès een inspirerende avond over sociale media en 
leven in de 21e eeuw o.l.v. de heer Remco Pijpers, een autoriteit op dit gebied!!! Nadere 
informatie volgt. 
Houd ook onze website www.guidodebres.nl  in de gaten. 
Zie ook: http://mijnkindonline.nl/medewerkers/remco-pijpers 
 
Taxistandplaats.  

Regelmatig staan auto’s geparkeerd op de taxistandplaats. Dit is niet de bedoeling. Wilt u zo 
vriendelijk zijn deze parkeerplaats vrij te laten voor het taxibedrijf dat leerlingen van school 
ophaalt. 
Ook op de hoek tegenover deze parkeerplaats wordt geparkeerd. Leerlingen kunnen hierdoor 

de verkeerssituatie niet overzien en dit geeft een onveilige situatie. Graag iets verderop parkeren. 
Dank voor uw medewerking.  
 
Ziekmelding via de mail. 
Wanneer u uw kind wilt ziekmelden gebeurt dit vaak per telefoon. Niet altijd kunnen wij meteen de 
telefoon opnemen of nog lastiger, u krijgt geen gehoor. 
Per mail ziekmelden kan dus ook. U kunt de melding sturen naar: “ info@guidodebres.nl “ 
 
Inschrijving Roefeldag begint 20 april. 
Dit jaar op vindt op woensdagmiddag 27 mei de Roefelmiddag plaats. Net als  alle voorgaande jaren 
zal deze speciale middag ook in Baarn worden georganiseerd door Stichting Welzijn Baarn, locatie 
Het Poorthuis. 
Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen en op deze dag mogen alle kinderen tussen de 6 en 12 
jaar dan ook rondsnuffelen achter de schermen bij verschillende bedrijven. 
De organisatie is in volle gang en al vele  bedrijven hebben toegezegd om hun deuren dit jaar weer te 
openen voor alle Roefelaars en hun begeleiders. Zie ook www.roefeldagbaarn.nl 
De kinderen kunnen zich inschrijven van 20 april t/m 15 mei 2015.  
In de bijlage vindt u een inschrijfformulier. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2014 – 2015 
 

April 
 

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 

10 
19.30-
20.30 

Ouder(s), 
verzorger(s) 

Ouderavond op de Guido de Brès.Onderwerp:Sociale media 
en leven in de 21e eeuw. Remco Pijpers. 

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 



 


