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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 19. 
 
Baarn, 5 juni 2015. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
In 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. 

 
Volgend schooljaar. 
De tijd breekt aan dat ouders en kinderen vragen: wie wordt de juf of meester van de groep na de 
zomervakantie. Op dit moment zijn we een heel eind op weg, maar….. Tamar Berends en Jos 
Reijnhout hebben een nieuwe werkplek gevonden. Hierover vertellen zij zelf in deze nieuwsbrief.  
Zodra er meer duidelijkheid is wordt u geïnformeerd. Hoe dan ook , voor beiden vanaf deze plaats 
gefeliciteerd met jullie nieuwe uitdaging. 
 

 

Week 24: 8 t/m 14 juni 2015  
Elia kan niet meer, 1 Koningen 19:1-8 
Op de Horeb, 1 Koningen 19:9-18 
De roeping van Elisa, 1 Koningen 19:19-21 
Uitgeblust? 
 
1 Koningen 19 
Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer 
God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel 
is boos, zij wil Elia weg hebben. De profeet vlucht 
naar de woestijn. Daar gaat hij uitgeput onder een 
struik zitten, hij denkt dat het voorbij is. Maar het 
is niet voorbij, want God is er ook nog! Elia wordt 
naar de Horeb gestuurd om de Heer te 
ontmoeten. Later wijst hij 
Elisa aan als zijn 
opvolger. 
 
 

Week 25: 15 t/m 21 juni  2015 
De wijngaard van Nabot, 1 Koningen 21:1-16 
Elia gaat naar Achab, 1 Koningen 21:17-29 
Elia gaat naar de hemel, 2 
Koningen 2:1-18 
 
 
Blijf af! 
1 Koningen 21, 2 Koningen 
2:1-18 
Koning Achab heeft een 
prachtig paleis met een grote tuin. Maar de 
wijngaard van de buurman is nog mooier. Als 
buurman Nabot weigert de wijngaard te verkopen, 
pikt Achab hem in met hulp van koningin Izebel. 
Als Elia duidelijk maakt dat het niet goed is wat de 
koning gedaan heeft, krijgt hij spijt.  
In de bovenbouw lezen we deze week ook het 
verhaal van de hemelvaart van Elia. 
 



Bericht van juf Tamar Berends. 
Zoals sommigen van u weten, ben ik in september vorig jaar gestart met een opleiding tweedegraads 
docent Nederlands. 
Het doel van mijn opleiding is om in het middelbaar onderwijs aan de slag te gaan. Vanaf volgend jaar 
wordt er van mij verwacht dat ik, naast de colleges,  stage ga lopen in het middelbaar onderwijs. 
Omdat de combinatie stage, college, studeren en werken veel vraagt, heb ik mij de laatste tijd  
georiënteerd in allerlei mogelijkheden. En ineens, sneller dan ik zelf verwacht had, was er een 
mogelijkheid om op Groot Goylant als docent Nederlands aan het werk te gaan. 
 
Na dertien jaar Guido is dat wel omschakelen. Want zo dankbaar als ik ben voor deze mooie kans en 
nieuwe uitdaging, zo moeilijk is het om ineens afscheid te moeten nemen van een wel heel vertrouwde 
plek.  
 
Ik heb een enorm leerzame, inspirerende, gezellige en fijne tijd gehad op de Guido de Brès. Ik wil u 
als ouders bedanken voor de fijne samenwerking en wie weet komen we elkaar nog eens tegen als 
uw kind naar het middelbaar onderwijs gaat. 

Met vriendelijke groet, 
Tamar Berends  

Bericht van meester Jos Reijnhout.  

De ene verandering legt altijd de grondslag voor de verandering die erop volgt. - Machiavelli 
   
Ik ben het afgelopen jaar actief geweest met een studie Bachelor Engels. 
Dit met als doel om uiteindelijk te kunnen doorstromen naar het V.O.. 
Eerder als verwacht gaat dit al gebeuren. 
Per volgend schooljaar mag ik onderdeel uitmaken van het Corlaer College in Nijkerk. 
  
Ik ben dankbaar voor de jaren die ik op de Guido heb mogen meemaken, 
maar zie tegelijkertijd ook uit naar alle nieuwe uitdagingen die voor mij liggen. 
  
Ik wil graag alle ouders bedanken voor de prettige contacten en het vertrouwen  
dat u in mij stelde als leerkracht van uw kind. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Reijnhout. 
 
 
 
 
 
Schoolreis groep 3 t/m 7. 
Donderdag 25 juni gaan we op schoolreisje! De kinderen kijken er al weken naar uit. De grote vraag 
voor iedereen is natuurlijk: ‘Waar gaan we dit jaar heen?!’ 
Vandaag willen we dat aan jullie vertellen: we gaan, met groep 3 t/m 7, naar De Apenheul! We hebben 
gezocht naar een bestemming die naar ons idee leuk is voor al deze groepen. Wij denken dat dat 
gelukt is. 
De groepen 3 en 4 zullen onder begeleiding van ouders door het park gaan. De kinderen van groep 5 
t/m 8 mogen zelfstandig door het park. Daarnaast gaan alle kinderen, onder begeleiding van een 
verzorger van De Apenheul, een schatkistenroute volgen. 
Nadere informatie over praktische zaken als tijden en bagage volgt in een aparte brief.  
Wij kijken er enorm naar uit onze familie van dichtbij te mogen gaan bekijken ;-) Kun jij niet wachten 
en wil je alvast meer informatie over het park? Kijk op www.apenheul.nl !! 
 

De schoolreiscommissie, 
Juf Annelies van Manen 
Juf Marinda van Duijn 
 
 
 
 



 
 
 
Afscheid juf Lorena…., 
Op vrijdagmorgen 29 mei was het een feestelijk gebeuren in groep 3. Juf Lorena 
rondde haar stage als klassenassistente af, en dat is niet ongemerkt voorbij gegaan! 
De kinderen hebben een bladzijde gemaakt voor een herinneringsboek, de 
klassenmoeders hebben een origineel cadeau bedacht: een tak, met daaraan houten 
labeltjes die de kinderen prachtig hebben versierd. En van het geld dat ingezameld is 
heeft juf Lorena een cadeau ontvangen. 
Na de pauze was het cake versieren (en opeten!) en daarna nog even spelen op het 
kleuterplein. 
Het was een hele gezellige ochtend! 
 
 
 
 
 
Schoonmaakavond kleuterschool. (Wijziging)  
Wegens organisatorische wijzigingen is de schoonmaakavond verzet naar dinsdagavond 30 juni. 
Wij hopen op veel hulp. Nadere informatie volgt. 
 
Hartelijke groeten, 
de kleuterjuffen 
 
Een bericht van de familie Plomp. 
Samen strijden is een toepasselijke teamnaam bedacht door onze dochter Hannah van 8. 
Hannah heeft sinds haar tweede diabetes type 1. Dagelijkse vingerprikken, hypo's, hypers, 
wisselende bloedsuikers, infusiesets moeten verwisselen, laag energie-niveau..., diabetes is er 
24/7. Hannah strijdt dagelijks voor een normaal bestaan.  
Hannahs grootste wens is een leven zonder diabetes. Een leven zonder voortdurend afstemmen, 
hinderlijke verstoringen en intense gevoelens daarover, maar met zorgeloze speelmiddagen, eten 
wanneer je wilt, gewoon doen waar je zin in hebt, energie voor tien en een zonnige toekomst - 
een leven net als alle anderen.  
Dat is waarvoor wij strijden!  
Strijd je met ons mee? 
 
Om geld op te halen voor dit goede doel, organiseer ik woensdag 10 juni een workshop 
steenbewerking op de praktijk. Zie bijgaande flyer.  
 
 
Fietsenstalling. 
Sinds de meivakantie staat er een fiets in het fietsenrek welke niet wordt opgehaald. Mocht u een fiets 
kwijt zijn dan kunt u zich op school melden. 
 
Studiedag.(herinnering) 
A.s. vrijdag 12 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de studiedag. Als team kijken we terug op het 
schooljaar en vervolgens worden de nieuwe plannen besproken. 
 
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 leerlingen 
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 + h emelvaart/ 5 mei  maandag  25-apr  t/m vrijdag  6-mei  2016 

Pinksterweekend  maandag  16-mei     2016 

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

laatste middag  vrijdag  8-jul     2016 
 


