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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 21. 
 
Baarn, 3 juli 2015. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Laatste nieuwsbrief 2014/2015. 
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Aan het einde van dit schooljaar willen wij u, 
ouders van de Guido de Brès, bedanken voor uw meedenken, uw helpende hand. Veel activiteiten die 
plaatsvinden kunnen niet worden georganiseerd zonder uw hulp. Nog vers in het geheugen ligt de 
kleuterdag. Veel vaders hebben gehoor gegeven aan de oproep om te helpen. Door het jaar heen 
zien we dat veel moeders steeds weer klaar staan wanneer wij een beroep doen op een stukje tijd. 
Heel veel dank daarvoor. 
In het bijzonder noemen we de groepsouders, leden van de ouderraad en medezeggenschapsraad. 
Zij staan garant voor structurele hulp gedurende het jaar. Zonder uw hulp zou het schooljaar er anders 
uit zien voor leerlingen en leerkrachten.   

 
Graag wensen wij u een prettige, zonnige en ontspannen vakantie toe. Gaat u 
op reis? Dan wensen wij u een goede reis. Wij hopen iedereen aan het begin 
van het schooljaar 2015/2016 weer gezond en wel te mogen begroeten. 
 
Tot slot: De zomervakantie 2015 begint op vrijdag 10 juli om 12.00 uur. De 
eerste schooldag begint op maandag 24 augustus 2015 om 8.25 uur.  

 
U als ouder(s), verzorger(s) wordt op 24 augustus uitgenodigd om in de klas van uw kind te komen om 
te zien welke plek in de klas hij of zij heeft en kennis te maken met de leerkracht. Ook kunt u kennis 
maken met de ouders, verzorgers van klasgenoten. De koffie of thee staat klaar. Tijdstip: van 15.00 -
16.00 uur. 
 
Afscheid leerlingen. 
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief is groep 8 bezig met het afscheid van de basisschool. Op 
dinsdag 7 juli a.s. wordt de spetterende musical: “De Reünie”,  opgevoerd voor leerlingen, ouders 
en genodigden. ‘s Morgens is er een voorstelling voor de leerlingen van groep 3 t/m 7, ’s middags 
mogen oma’s en opa’s komen kijken en ‘s avonds is de slotopvoering voor de ouders. Vanaf deze 
plaats wensen wij alle leerlingen die vanaf de Guido de Brès naar een andere school gaan het 
allerbeste. Dank voor jullie bijdrage aan de goede sfeer in de afgelopen jaren. 
 
Vanuit de ouderraad. 
Als OR kijken we met een tevreden gevoel terug op het afgelopen schooljaar. De vele activiteiten zijn 
weer goed en succesvol verlopen. We nemen dit jaar afscheid van Leonie Beekhof. Veel dank voor 
jouw inzet! Volgend jaar zal Jenny van Dijk (moeder van Lieke en Sofie) plaats nemen in de OR. Wij 
zijn blij met haar komst!  
Graag nodigen we alle ouders/verzorgers uit om woensdagavond 8 juli een kopje koffie te komen 
drinken op het plein om de vakantie in te luiden en tevens afscheid te nemen van juf Tamar en 
meester Jos. Wanneer we u niet meer zien: alvast een hele fijne vakantie gewenst en tot volgende 
schooljaar! 
Namens de voltallige OR, 
Marcia Mreijen, voorzitter.  
 



Sport- en speldag. 
Volgende week donderdag 9 juli is het zover. De jaarlijkse sport- en speldag 
wordt dan voor groep 1 t/m 7 georganiseerd. 
Groep 1 t/m 4 zal een moment van de dag in Speeltuin Oosterkwartier spelen. 
Daarnaast spelen zij op school waterspelletjes. Tussen de middag eten de 
kinderen van groep 1 t/m 4 thuis of bij de overblijf. 
Groep 5 t/m 7 zal op de fiets naar het Baarns Bosbad gaan. De kinderen 
nemen zelf eten mee voor tussen de middag. Genoeg drinken en 
zonnebrandcrème  meenemen is belangrijk. 
Om 15.00 uur zullen we weer op school terug zijn. Als uw kind na 15.00 uur in 
het Bosbad mag blijven (zonder toezicht van ons), kunt u dit doorgeven aan 
de leerkracht van uw kind. 
Wij hopen op een gezellige dag met elkaar! 
 
Activiteitenkalender 2015/ 2016. 
De activiteitenkalender en de schoolgids 2015/2016 ontvangt u aan het begin van het nieuwe 
schooljaar. De vakantiedata en studiedagen die nu bekend zijn vindt u aan het eind van deze brief. De 
volgende data kan ik u alvast melden: donderdag 10 september 2015 informatieavonden voor groep 
1/2a, 1/2b, groep 2/3, groep 3 en groep 8. 15 en 17 september 2015 kennismakingsgesprekken groep 
1 t/m 8. Ouder(s), verzorger(s) vertellen over hun kind. 24 en 26 november 2015 
voortgangsgesprekken. (10 min.) 16 en 18 februari 2016 rapportgesprekken. (10 min.) 
 
Zomerlezen kan overal!!! 
Zomervakantie. Zes weken lang lekker luieren, heerlijk! Maar weet u dat niveauverschillen tussen 
leerlingen voor een groot deel ontstaan tijdens de vakantieperiodes? Uit onderzoek is gebleken dat 
kinderen die niet lezen tijdens de zomervakantie in niveau gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl 
kinderen die veel lezen na de vakantie een hoger leesniveau hebben. Hoe voorkom je die zomer dip?  
Door in de zomervakantie regelmatig met je kind te lezen. 
Liefst iedere dag een minuut of tien.(Met de volgende tips moet het lukken.) Wat kan er gelezen 
worden? Alles wat je kind leuk vindt, kun je samen lezen. Natuurlijk kun je gewoon boeken lezen, 
maar denk ook eens aan een folder van de dierentuin of pretpark waar jullie naar toe gaan. Zo krijgt 
een leesoefening een echt vakantietintje. Ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk 
om te lezen.  
Samen lezen kan heel gezellig zijn. Er zijn vele mogelijkheden: uw kind leest u voor, u leest voor, uw 
kind leest mee, wijst aan waar u bent, samen hardop lezen, om de beurt een zin,  kind  laten 
ontdekken waar u een foutje leest enz. Het gaat erom dat je kind 
leeskilometers maakt en er plezier in houdt…………. 
Dus ons advies …., pak naast de zwemspullen, de bal en de knuffel ook 
een paar leuke boeken in! 
En…… 
 
De vakantiebieb komt eraan! 
Lees deze zomer met de vakantie Bieb-app van de Bibliotheek. Dit jaar 
komt de Bibliotheek met een nieuwe editie, met meer jeugdtitels dan ooit. 
Voor ieder kind vanaf 6 jaar is er wat leuks te doen. Kijk voor informatie 
op www.vakantiebieb.nl. 
 
Bericht vanuit de MR.  
Regelmatig horen we van ouders vragen of en wanneer we overgaan op een continurooster. Naar 
aanleiding daarvan hebben we in het najaar een oproep gedaan voor ouders die wilden meedenken 
over het continurooster. Met 4 ouders, 3 leerkrachten en de 3 leden van de MR hebben we twee 
bijeenkomsten gehad met als doel de wenselijkheid en haalbaarheid van een continurooster op de 
Guido de Brès te onderzoeken. We hebben gezamenlijk nagedacht over het hoe en waarom van een 
continurooster en gekeken naar de voordelen, nadelen en eventuele knelpunten. Alles gezien vanuit 3 
perspectieven: het kind, de leerkrachten/school en de ouders. 
 
In de bijlage leest u het volledige verslag. 
 
Namens de MR, 
Paul van de Weerd. 



Gevonden voorwerpen. 
Tijdens de rapportavond op woensdag 8 juli a.s. zullen de gevonden voorwerpen worden uitgestald. 
Mocht u iets missen dan heeft u daar de gelegenheid om een en ander te bekijken. De overgebleven 
spullen worden naar de kringloop gebracht. 
 
Oproep. 
Heeft u nog oude mobiele telefoons. Graag inleveren op school. Er staat een doos klaar. Clementine 
den Doelder zal er zorg voor dragen dat deze worden ingeleverd bij de Stichting opkikker.  Alvast 
hartelijk dank. 
 
Kids on Tour. 
In de bijlage vindt u informatie over “Kids on Tour”  
Kom je ook van 17 t/m 21 augustus? 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het team, 
Jan Visscher.  
 
 
 

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 

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

laatste middag  vrijdag  8-jul     2016 

Studiedag (groep 1 en 2  leerlingen vrij)  woensdag  9 sept     2015 

Studiedag (alle leerlingen vrij)  maandag  25 januari     2016 

Studiedag (alle leerlingen vrij)  vrijdag  10 juni     2016 

Studiedag (alle leerlingen vrij)  maandag  13 juni     2016 
 


