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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 18. 
 
Baarn, 22 mei 2015. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Manuel Stomphorst, Kyran Spijker, Nick Dekker en Selena Bos. 
Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 
 
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. 

 
 
 
 
Avondvierdaagse 2015. 
Heeft iedereen de wandelschoenen al ingelopen, de sokken al binnenstebuiten 
gekeerd en de spieren al losgemaakt? Over iets meer dan een week begint de 

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. 

 

Week 23: 1 t/m 7 juni 2015  
Elia en Obadja, 1 Koningen 18:1-19 
Op de Karmel, 1 Koningen 18:20-40 
De regen komt, 1 Koningen 
18:41-46 
 
 
 
 
 
 
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. 
 



Avondvierdaagse 2015! Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni loopt en zingt er een grote groep 
van de Guido mee! Maar liefst 136 kinderen hebben zich ingeschreven! Volgende week krijgen de 
kinderen die zich hebben ingeschreven, begeleiders en cateraars een brief met aanvullende 
informatie. Alvast een hartelijk bedankt voor alle ouders en verzorgers die meelopen, groepjes 
begeleiden en helpen bij de catering. Zullen we er een gezellige boel van maken?  
 
Namens de OR, 
Dorine Hop, Marjone van Wiggen, Lianne van Olmen, Leonie Beekhof en Marcia Mreijen 
 
 
Centrale Eindtoets groep 8 / Voortgezet Onderwijs. 
Na acht jaren onderwijs hebben de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets naar verwachting 
gemaakt. Onze schoolscore (536,9) ligt ruim boven het landelijk gemiddelde.(534.8) Een prima 
resultaat. 
De schoolkeuzegesprekken zijn afgerond en alle leerlingen weten naar welke school van Voortgezet 
Onderwijs zij zullen gaan.  
 
 
Oproep!!!!! 
In doorgangen van de hal naar de toiletten (boven en beneden) en de doorgangen aan de andere 
zijde worden gordijnrails opgehangen. Graag willen wij tijdens een voorstelling de hal nog beter 
verduisteren. Wie helpt ons aan gordijnen en wil deze ook op maat maken.  
Mocht u ons kunnen helpen dan kunt u overleggen met Jan Visscher. 
 
Vakantierooster 2015- 2016. 
Aan het einde van deze nieuwsbrief vindt u het vakantierooster voor 2015-12016. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het team, 
Jan Visscher.  

 

 

 

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2014 – 2015 
 

Mei 

18-29  3 t/m 8 CITO weken 
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   

Zomervakantie 13-07-2015 t/m 21-08-2015 
Laatste middag 10-07-2015 
Studiedag(en) De le erlingen 
zijn dan vrij. 

Woensdag 17-09-2014 
Maandag   17-11-2014 
Woensdag 14-01-2015 
Vrijdag       12-06-2015 

 
 

vakantierooster 2015 – 2016       

herfstvakantie  maandag  19-okt  t/m vrijdag  23-okt  2015 

kerstvakantie  maandag  21-dec  t/m vrijdag  1-jan 2016 

voorjaarsvakantie  maandag  22-feb t/m vrijdag  26-feb 2016 

paasweekend  vrijdag  25-mrt  t/m maandag  28-mrt  2016 

april/mei + koningsdag + hemelvaart/ 5 mei  maandag  25-apr  t/m vrijdag  6-mei  2016 

Pinksterweekend  maandag  16-mei     2016 

Juni weekend  vri jdag  10-jun  t/m maandag  13-jun  2016 

zomervakantie  maandag  11-jul  t/m vrijdag  19-aug  2016 

laatste middag  vrijdag  8-jul     2016 
 


