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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 17. 
 
Baarn, 30 april 2015. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
n de weken na Pinksteren horen we verhalen over de profeet Elia. Hij maakt koning Achab en de 
mensen in het land duidelijk wie de Heer is. Later wordt zijn profetenwerk overgenomen door Elisa. 
Net als bij Elia gebeuren ook hem wonderlijke dingen. Als je daarover hoort, kun je bijna niet anders 
dan het verder vertellen: ‘Geloof jij het al?’ In de weken rond de zomervakantie staan we stil bij 
verwondering en geloof. 

 
 
 
 
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 
 
 

Week 21: 18 t/m 24 mei 2015 
Mattias, Handelingen 1:12-26 
De leerlingen ontvangen de heilige Geest, 
Handelingen 2:1-13 
De toespraak van Petrus, Handelingen 2:14-40 

 
 
Jij bent er ook bij 
Handelingen 1:12-
26, 2:1-13, 2:14-40  
Nu Judas er niet 
meer bij is, zijn er 
nog maar elf 
apostelen. De lege 

plaats wordt ingevuld door Mattias. Als de 
leerlingen tijdens het Wekenfeest bij elkaar zitten, 
gebeurt wat Jezus beloofd heeft: de heilige Geest 
komt naar hen toe en neemt hen mee. Het wordt 
een feest voor iedereen. 
 

Week 22: 25 t/m 31 mei 2015 
Van kwaad tot erger, 1 Koningen 12-16 
Elia komt bij Achab, 1 Koningen 17:1-6 
Elia bij de vrouw in Sarefat, 1 Koningen 17:7-24 
 
Houdt het op? 
1 Koningen 12-
16, 17 
Het gaat niet 
goed met het 
land Israël: Er 
zijn 
verschillende 
koningen 
geweest die het 
allemaal niet 
goed deden. 
Maar het ergst van allemaal is koning Achab. Als 
hij op de troon zit, komt de profeet Elia bij hem. 
Elia laat de koning weten dat het zo niet langer 
kan. Hij zal laten zien dat de koning moet luisteren 
naar de Heer. 
 



Heeft u de betaling voor de schoolreis en/of kleuterdag en/of schoolkamp 2015 al 
overgemaakt?  

 
Binnenkort vinden bovengenoemde activiteiten plaats.  
Wilt u het verschuldigde bedrag overmaken. Graag voor vrijdag 
22 mei a.s.  
 
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. 
 
Onderbroken gele streep.  
Als langs de kant van de rijbaan een gele onderbroken streep is aangebracht, 
mag je daar niet parkeren. Stilstaan om te laden of te lossen of een passagier in- 
of uit laten stappen mag daar wel. 
Deze onderbroken gele strepen gelden alleen voor de zijde van de weg waar zij 
zijn aangebracht. 
 
Zoals u waarschijnlijk heeft gezien heeft de gemeente in de Irisstraat aan de kant 
van de school onderbroken gele strepen aangebracht. De verkeerscommissie is 
al enige tijd met de gemeente in gesprek om de verkeerssituatie rondom onze 
school veiliger te maken. Een van de aanpassingen zal zijn, het creëren van een 
kiss en ride strook. U kunt hier stoppen, de kinderen uit laten stappen aan de trottoirzijde. Zelf kunnen 
zij dan via de stoep naar het plein wandelen. Een eerste stap in de veilige richting. De gemeente geeft 
aan dat bij de start van het nieuwe schooljaar deze strook duidelijk te herkennen zal zijn.  
 
 
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 “ 
 
Sportactiviteiten in de meivakantie. 
Het comité 4 en 5 mei heeft 2 leuke (gratis) activiteiten georganiseerd voor de Baarnse kinderen op 5 
mei. Aanmelden kan tot 3 mei a.s. bij  Jan Koops. Jan.koops49@telfortglasvezel.nl. 
In de bijgevoegde flyer leest u meer. 
  
Via mevrouw Martens (moeder van Remco groep 8) ontvingen we de flyer van de tennisvereniging 
met de uitnodiging voor het Lentefeest bij tennisvereniging De Geeren. 
In de bijgevoegde flyer leest u meer. 
 
Meivakantie. 
Maandag 4 mei t/m vrijdag 15 mei is de school gesloten i.v.m. de meivakantie.  
Maandag 18 mei om 8.30 uur beginnen de lessen weer. 
 
Allen een fijne vakantie gewenst. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2014 – 2015 
 

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 

 


