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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 11 

 

Baarn, 28 januari 2016. 

 

Aan de ouder(s), verzorger(s), 

 

Welkom op school. 

Deze keer verwelkomen wij Jasmine Post. (1c) Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 

 

Verhalenrooster Kind op Maandag. 

In de Bijbelverhalen van deze periode komen we ook veel mensen tegen die zich afvragen welke kant ze op 

zullen gaan. We horen over vissers, die alles achterlaten om met Jezus mee te gaan. Over mensen die beter 

worden, mensen die zien hoe hun leven kan veranderen. Zij laten het niet bij alleen maar goede voornemens, 

ze doen ook echt iets. Ze komen in beweging. 

Naast de verhalen over Jezus vertellen we in deze periode ook over koning Salomo. Hij was een bijzondere 

koning, die bekend stond om zijn wijsheid en rijkdom. Toen hij net koning was, mocht hij van God alles vragen 

wat hij maar wilde. Hij koos niet voor rijkdom of macht, maar voor wijsheid zodat hij een goede koning kon zijn. 

Dat was een veelbelovend begin! 

 

Voortgangsgesprekken. 

Op dinsdag 16 en donderdag 18 februari vinden de voortgangsgesprekken voor alle groepen 

plaats. Aan de orde kunnen komen: sociaal- emotionele ontwikkeling, werkhouding, voortgang 

van lezen, taal en rekenen en de zaakvakken. Tijdens deze gesprekken mag uw zoon of dochter 

meekomen. 

Belangrijk!!!! Inschrijven voor de 10 minuten gesprekken gaat vanaf nu digitaal. 

We gebruiken hiervoor Het Schoolgesprek. In de bijlage vindt u een uitvoerige 

beschrijving. 

Week 5: 1 t/m 5 februari 2016  

Salomo vraagt om wijsheid, 1 Koningen 3:1-15  

Twee moeders, één kind, 1 Koningen 3:16-28  

Salomo’s grootheid, 1 

Koningen 4:21-34 

 

 

Weet ik veel?  

1 Koningen 3:1-15, 16-28. 

4:21-34  

Salomo mag aan God vragen 

wat hij maar wil. Hij kiest niet voor rijkdom, maar voor 

wijsheid. Dat hij inderdaad een wijze koning is, blijkt 

als er twee vrouwen bij hem komen die ruzie maken 

om een kind. Koning Salomo heeft een slim plan om te 

ontdekken wie de moeder van het kind is. 

Week 6: 8 t/m 12 februari 2016  

Tempel en paleis, 1 Koningen 6 +7  

Woorden van Salomo: Wijze woorden, Spreuken 1:1-7 

+ 20-23 (bovenbouw)  

Woorden van Salomo: Verliefd, Hooglied 1:1 + 8:6-7 

(bovenbouw) 

 

Super!  

1 Koningen 6+7; Spreuken 1:1-

7.20-23; Hooglied 1:1+8:6-7  

Koning Salomo liet een 

prachtige tempel bouwen en 

een schitterend paleis. Ook schreef hij veel wijze 

spreuken en mooie liefdesliederen. 



Nationale voorleesdagen! 

De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van woensdag 27 januari t/m 

6 februari 2016.  

Tijdens deze dagen staat het voorlezen aan jonge kinderen centraal. 

 

Het Prentenboek van het jaar is: ‘We hebben er een geitje bij’. 

Mik gaat op zijn step naar de kinderboerderij om naar het pasgeboren 

geitje te gaan kijken. Voordat Mik het babygeitje heeft gevonden, gaat hij langs alle andere 

kinderboerderijdieren, die elk op hun eigen manier uiting geven aan hun blijdschap over de 

geboorte van het nieuwe geitje. 

Op de Guido de Brès besteden wij deze dagen extra aandacht aan voorlezen.  

Zo komen er opa’s en oma’s voorlezen en zijn de kinderen in groep 3 aan het oefenen om 

zelf een stukje voor te lezen. 

Damtoernooi.  
Het was een volle bak in het Griftland college in Soest waar op zaterdag 23 januari  

j.l. om het 37
e
 Basis School damkampioenschap van Soest/Baarn gestreden werd.  

Een kleine honderd basisscholieren van groep  5 en 6 alsmede groep 7 en  8 streden 

in volle concentratie voor de winst. De teams bestonden uit viertallen en veel 

scholen maakten gebruik van wisselspelers/sters. Bij elk van de 9 speelrondes was 

het minutenlang muisstil. Maar wel kwam er een ontlading van de spanning na het 

einde van de partij. Ruime belangstelling was er van ouders, teambegeleiders en dammers van de 

organiserende Damvereniging Soest-Baarn.  

Van de Guido de Brès  hebben Jamie Bouwmeester,  Daniel  Veraar, Danny van Schaik  gr 8, David Kroesbergen                                        

Rens Zonneveld ,  Julia Mreijen,  Jorik Oskam, Iris Post  gr 6 Merlijn Smit, Matz van Boeijen,  Tigo Kroesbergen   

gr 5, onder leiding van Willeke Kroesbergen meegedaan met het damtoernooi . 

De leerlingen van groep 5 en 6 eindigden op de derde plaats. De leerlingen van groep 7 en 8 eindigden op de 

vierde plaats. De teams Guido 1 en Guido 2 mogen beiden naar het kampioenschap van de provincie Utrecht 

op 6 februari a.s. Gefeliciteerd en heel veel succes. 

 

Ouderavond op de Guido de Brès op 10 maart a.s. 

In de periode van 14 maart t/m 18 maart vindt het project  “DE WEEK VAN 

DE LENTEKRIEBELS” op school plaats. In samenwerking 

met de GGD regio Utrecht wordt op 10 maart 2016 van 

19.30 uur -21.30 uur een ouderavond op de Guido de 

Brès georganiseerd met als thema: “Lentekriebels”. 

Minstens 3 x deze week wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele 

vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende 

groepen. Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en 

de Week van de Lentekriebels. 

In de bijlage vindt u het programma van de avond. Van harte aanbevolen. 

 

Groep 5a, 5b en 6 op bezoek bij Crescendo. 

Op donderdag 28 januari hebben de groepen 5 en 6 kennis gemaakt met de blaasmuziek. De 

leerlingen kregen voorlichting over het instrumentarium en mochten instrumenten 

uitproberen. Crescendo voert dit project uit in samenwerking met Kunst Centraal en alle 

docenten verbonden aan het Opleidingshuis van Crescendo. Op 18 februari vindt de afsluiting 

van dit project plaats in theater De  Speeldoos. 

 

Jelle Bont en Eran Kappert ( 5b)schreven het volgende: 

Het was superdesuper leuk bij Crescendo. We hebben veel instrumenten bespeeld zoals de saxofoon, hobo, fluit, 

klarinet, trompet, drumstel, tuba en hoorn. Het was heel leuk. En we hebben ook een liedje gezongen. 

Jelle en Eran. 

 

 

 



Een bijzondere en afwisselende week in groep 8.  
Afgelopen woensdag,  20 februari , heeft groep 8 een bezoek gebracht aan het VMBO  ‘Groot Goylant’ te 

Hilversum. In één van de praktijklokalen volgden de leerlingen een kookles en in een ander lokaal kregen 

ze les in programmeren. Een leuke bijkomstigheid was, dat dit de ‘nieuwe’ school van juf Tamar is. Juf 

Tamar heeft tijdens haar pauze groep 8 opgezocht en even gezellig bijgepraat. Vervolgens is juf Marjan 

meegegaan met juf Tamar en heeft gezien hoe juf Tamar nu lesgeeft aan jongeren van 17 en 18 jaar. Dat was 

een leuke ervaring en het leek wel alsof juf Tamar al jaren juf op het VMBO is! 

Diezelfde dag waren een drietal leerlingen, Tessa, Sem en Jamie,  ’s middags aanwezig bij de onthulling van een  

monument op het Stationsplein. Dit monument is ter nagedachtenis aan 45 Joodse inwoners uit Baarn, die in 

de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en overleden. Het was een indrukwekkende plechtigheid., waarbij 

de leerlingen een waardevolle bijdrage leverden. 

Op vrijdag 29 januari kwam mevrouw Mariëlle van der Pol, werkzaam bij Philips, vertellen over de wijze waarop 

zij in het bedrijfsleven terecht is gekomen. Zij kwam dit toelichten ter afsluiting van het project ‘Talentenkijker’. 

Dit project is opgezet om leerlingen zich bewust te maken van hun talenten en hoe zij die kunnen ontwikkelen. 

Juf Romy heeft dit project  de afgelopen week met de leerlingen gedaan. 

’s Middag kwamen  drie oud-leerlingen (Julia Herfst, Nadia de Keijzer en Juliette Dortmans) vertellen over hun 

nieuwe school ‘Het Vathorst College’.  

Zij waren niet de eersten die over hun ervaring in de brugklas kwamen vertellen. Zo mochten we dit jaar ook 

andere oud-leerlingen terugzien: 

Thamar Hamelink  en Lotte Rooth vertelden over de Waldheim Mavo,  

Mijke Koswee en Remco Martens over Het Griftland College en  

Naomi van Cleef, Mose van de Brink en Vera Geluk over Het Baarnsch Lyceum. 

Het is leuk en informatief om te horen hoe leerlingen de overgang naar de brugklas hebben ervaren en hoe zij 

hun nieuwe school ervaren.                                   

                                                                     

Schoolfruit in  week 05 (1 t/m 5 februari 2016)  

De leerlingen krijgen iedere week op woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès), donderdag en 

vrijdag, fruit of groente rechtstreeks bij de teler vandaan. Het is iets extra’s. In overleg met uw kind kunt 

u het gebruikelijke tussendoortje aanpassen. 

 

Deze week ontvangen wij van onze leverancier Vitamine & Zo uit Moordrecht het volgende fruit: 

1. Waspeen 

2. Appel. 

3. Bloedsinaasappel. 

 

Roosterwijziging 1. 

Guido de Brès 60 jaar. Op donderdag 17 maart wordt er een tentoonstelling over de Guido op school 

georganiseerd.  De tentoonstelling start om 17.00 uur en zal rond 19.00 uur afgelopen zijn.  Alle leerlingen 

blijven tussen de middag op school eten. Om 14.00 uur gaan de leerlingen naar huis om vervolgens vanaf 

17.00 uur de tentoonstelling met de familie te kunnen bezoeken. Nadere informatie volgt. 

 

Roosterwijziging 2. 

Op witte donderdag  24 maart wordt het Paasfeest op school gevierd. De leerlingen zullen op school samen, 

vanaf 12.00 uur van de paaslunch gaan genieten. Om 14.00 uur zij alle leerlingen vrij. Op dinsdag 29 maart 

worden zij weer op school verwacht. Nadere informatie volgt. 

 

Een verzoek.  
Graag herinneren wij u eraan dat honden (ook aan de lijn) niet op het plein mogen komen.  

Buiten de hekken is het openbaar terrein waar de openbare regels gelden. Toch willen wij u 

vragen om ook tijdens het wegbrengen en ophalen van de kinderen niet te roken.  Ook niet 

net buiten de hekken. Samen met u gaan we voor gezonde kinderen, een gezonde school , 

een gezond gezin.   

 
Onderzoek Raad van Kerken.  

Wanneer ik een kennismakingsgesprek heb met ouders die voor onze school hebben gekozen, komt altijd aan 

de orde dat we een christelijke school zijn. We weten dat slechts 15% van onze ouders kerkelijk meelevend zijn. 

Het is daarom belangrijk om te weten waarom men toch voor een christelijke school kiest en wat we van elkaar 



mogen verwachten. Vaak krijg ik als reactie dat men er thuis ‘niet zoveel aan doet’, maar dat men het toch wel 

belangrijk vindt dat hun kind ‘er iets van meekrijgt’. Ook leeft het algemene gevoel dat we als christelijke 

school meer aandacht besteden aan het bijbrengen van waarden en normen. Daarnaast bespeur ik in veel 

gesprekken wel degelijk een religieus besef en de behoefte aan spiritualiteit. Dit laatste is o.a. de aanleiding 

voor de Baarnse Raad van Kerken om een onderzoek te houden onder dertigers en veertigers. Om deze 

doelgroep te bereiken dacht men o.a. aan ouders van kinderen op de christelijke scholen. We hebben nog plek 

in deze nieuwsbrief, dus hieronder komt u hun oproep tegen. Ik wil het in ieder geval van harte bij u 

aanbevelen!  

 

Mogen we als Raad van Kerken uw aandacht vragen voor het volgende:  

Er staan veel kerken in Baarn. Voor de een is dat een vertrouwd adres, 

voor de ander een onbekende plek. De Raad van Kerken in Baarn wil graag 

een beeld krijgen van wat dertigers en veertigers denken en verwachten 

van die kerken. Daarom is een onderzoeker van de theologische 

protestantse universiteit gevraagd om in Baarn een onderzoek te 

verrichten onder deze leeftijdsgroep. De resultaten worden binnen de 

beleidsorganen gebruikt voor nieuw beleid. Misschien komt er later een uitnodiging om nog eens de 

onderzoeksresultaten met u te delen.  

 

Wilt u aan dit onderzoek meedoen? Het kost één avond. De onderzoeker gaat op die avond met u en ongeveer 

10-12 anderen in gesprek aan de hand van vragen en stellingen. De hoofdvraag luidt:  

 

Hoe waarderen (niet- of nauwelijks-kerkelijke) twintigers, dertigers en veertigers de gemeenschapsdimensie en 

de spiritualiteit van de kerken in Baarn?  

 

Deelvragen zouden kunnen zijn: 

 - Hebben dertigers en veertigers zelf behoefte om deel te nemen aan een gemeenschap?  

- Hoe beleven zij hun spiritualiteit?  

- Welke blokkades ervaren zij (in brede zin zoals hierboven verwoord) gemeenschap, zoals de kerk?  

- Wat zouden de kerken kunnen betekenen voor hen / voor de gemeenschap?  

 

Wilt u op maandag 15 februari a.s. naar het zalencentrum Brandpunt (bij de Paaskerk, Utrechtseweg 4a) 

komen? We beginnen om 20.00 uur en om 22.00 uur is het afgelopen.  

 

We zouden het zeer op prijs stellen. 

Wilt u zich opgeven bij Inger de Jong (secretaris Raad van Kerken Baarn): info@rvkbaarn.nl?  

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jos van Oord, 06-24420146.  

Ik hoop van harte dat u mee wilt doen.  

Namens de Raad van Kerken in Baarn, Jos van Oord. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team, 

Jan Visscher.  

 

 

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2015 – 2016 

 

Februari 

10   1
e
 Rapport mee 

16   10 minuten rapportgesprekken 

18   10 minuten rapportgesprekken 

18 
13.30-

14.30 

5a,5b,6 
Orkestproject                                                       De Speeldoos 

19 13.00 Team Studiemiddag                                  12.00  uur alle kinderen vrij 

22-26   Voorjaarsvakantie 



Maart 

8  1/ 2 a+b Knollen en bollen  project                                   

9 9.30  1/2 a + b Dierenvriendjespad                                              Groeneveld 

10 13.15  8 Voorlichting ATD / Weerbaarheid  

10 
19.30-

21.30 

1 t/m 8 Ouderavond  informatie project Lentekriebels 

14  Ouders gr 7 Informatieavond  Verkeersexamen 

17 
17.00-

19.00 

1 t/m 8 Tentoonstelling Guido 60 jaar. Lunch om 12.00 uur op school. Leerlingen om 

14.00 uur vrij. 

16  7 Boomfeestdag 

18  Gr 7, gr 8 Schoolvoetbaltoernooi 

22 11.00 1/ 2a, 1/ 2b Binnenstebuiten                                                      Speellokaal 

24  1 t/m 8 Paasviering. Paaslunch om 12.00 uur op school. Leerlingen om 14.00 uur vrij. 

25-28   Paasweekend 

    

April 

11 10.30 1/ 2 a Willie Wurm zoekt een tuin                                      In de klas 

12 9.00 1/ 2b Willie Wurm zoekt een tuin                                      In de klas   

13  1 t/m 8 Slot project ” Fit in 90 dagen” 

19 9.30 4 Op zoek naar de Natuur                                       Groeneveld 

19-21  Gr 8 Centrale eindtoets primair onderwijs 

22   Koningsspelen met ontbijt. 

25-04 

06-05 
 

 April/meivakantie 

Mei 

11 9.30 2/3, 3 Dierenvriendjespad                                                  Groeneveld 

16   Pinkstermaandag 

17  2/3,3 Vlinderproject                                          

17-20  3 t/m 7 1
e
 CITO week 

19  7 Verkeersexamen 

24 10.30 2/3,3,4 Meneer Monster                                   Voorstelling Speeldoos 

24-27   Avondvierdaagse 

30-3 

juni 

 3 t/m 7 2
e
 CITO week 

Juni 

2    Atletiekdag  

3  1 t/m 8 Studiedag                                                        Alle kinderen vrij 

6  1 t/m 8 Studiedag                                                        Alle kinderen vrij 

7 10.30 5a,5b,6 Zeehelden                                                           De Speeldoos 

16 9.00 6 Polderproject 

22-24  8 Kamp 

23  1 en 2 Kleuterdag 

23  3 t/m 7 Schoolreisje 

24  6 Plantenproject  tentoonstelling                               Groene Inval 

Juli 

5  Gr 8 Afscheid gr 8 

6 
19.00-

20.00 

1 t/m 7 2
e
 Rapport en koffiedrinken op het plein. 

Alle kinderen mogen mee. 

7  1 t/m 7 Sport en speldag 

8 13.00  Team Studiemiddag                                                  Alle kinderen vrij 

11-07 

19-08 

  Zomervakantie 

    

 

 



Vakantierooster 2015 – 2016       

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

Laatste middag (alle leerlingen vrij) vrijdag 18 dec    2015 

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

Laatste middag (alle leerlingen vrij) vrijdag 19 feb    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 (alle leerlingen vrij) 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 3 juni    2016 

Studiedag (alle leerlingen vrij) maandag 6 juni    2016 

 

 

 
 
 
 


