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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 12 

 

Baarn, 12 februari 2016. 

 

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

 

Verhalenrooster Kind op Maandag. 

In de Veertigdagentijd gaan we met de kinderen op weg naar Pasen. In de Bijbelverhalen die daarbij horen, 

hebben we dit jaar bijzondere aandacht voor Petrus. Petrus is een leerling en vriend van Jezus. Hij maakt van 

dichtbij mee wie Jezus is en wat hij doet. De weg die hij met Jezus gaat, is een weg vol wonderen. Petrus ziet 

hoe vijfduizend mensen genoeg te eten krijgen en hoe Jezus over het water loopt. Hij is er bij als Mozes en Elia 

verschijnen en er een stem uit de hemel klinkt. Hij hoort Jezus verhalen vertellen, bijvoorbeeld over een man 

die een grote schuld niet hoefde terugbetalen maar zelf geen medelijden met een ander kende. Petrus ontdekt 

dat je genoeg kunt hebben als je weinig hebt en dat een koning op een ezel meer hoop geeft dan een koning 

van pracht en praal. Hij is bij Jezus in de tuin van Getsemane  en probeert in de buurt te blijven bij de 

gebeurtenissen die volgen. En uiteindelijk ziet hij het grote wonder van Pasen: een leeg graf, de nacht is 

voorbij. God maakt een nieuw begin. Zo ontdekt Petrus dat Jezus niet zomaar een vriend is. Hij is een vriend 

voor het leven. 

‘Vriend voor het leven’ is ook het thema van deze weken. Met de kinderen gaan we op zoek naar vriendschap 

in hun eigen leven. We denken na over anderen die belangrijk voor hen zijn. En hoe daarin soms iets 

doorschemert van dat wonder van Pasen: dat er een Vriend voor het leven is. 

Misschien is het mooi om in deze weken ook thuis met uw kind naar Pasen toe te leven. Bijvoorbeeld door de 

verhalen nog eens te lezen in de (kinder)bijbel, of door samen het projectlied van deze periode nog eens te 

zingen. Het projectlied is te vinden op onze website, www.kindopmaandag.nl. 

 

Week 7: 15 t/m 19 februari 2016  

Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21  

Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33  

Petrus weet wie Jezus is, Matteüs 16:13-20 

 

Wat gebeurt er nu?  

Matteüs 14:13-21; 22-33. 16:13-20  

Petrus is een leerling en vriend van 

Jezus. Hij maakt bijzondere dingen 

mee. Vijf broden en twee vissen 

zijn genoeg voor een grote groep 

mensen, er is overvloed voor 

iedereen. Het is een wonder. Na 

deze gebeurtenis komen Petrus en 

de andere leerlingen in een storm op het meer 

terecht. Jezus komt over het water naar hen toe. Als 

Petrus ziet dat het Jezus is, durft hij zelf ook uit de 

boot te stappen. Jezus redt hem als hij bang is. 

Week 8/9: 22 februari t/m 4 maart 2016 

Petrus begrijpt het niet, Matteüs 16:21-28  

De verheerlijking op de berg, Matteüs 17:1-13  

De vis met de munt, Matteüs 17:24-27 

 

 

Volg jij hem nog?  

Matteüs 16:21-28, 17:1-13; 

24-27  

Jezus vertelt zijn leerlingen 

wat er met Pasen zal gaan 

gebeuren. Petrus begrijpt er 

niks van. Hij wil zijn meester 

beschermen, maar hij moet denken aan wat God wil. 

Op een hoge berg verschijnen Mozes en Elia en er 

klinkt een stem uit de hemel. Later krijgt Petrus de 

opdracht om een vis te vangen die een munt in zijn bek 

zal hebben. Het is bijna niet te volgen! 



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. 

De gesprekken zijn digitaal gepland via “Het schoolgesprek”.   

U ontvang nog een (herinnerings-) bericht met de gemaakte afspraak. 

 

 

Fit in 90 Dagen-project flitsend uit de startblokken! 

Op woensdag 20 januari jl. is het Fit in 90 Dagen-project feestelijk van start gegaan met een mooi actief 

programma voor alle kinderen en leerkrachten van de Guido. Eerst werd er fanatiek en enthousiast gezamenlijk 

touwtje gesprongen op het plein o.l.v. Coach Eric en vanaf 9 uur kregen de kinderen diverse workshops 

aangeboden door de verschillende Fit-Coaches, zoals motorische screening voor de jongste 3 groepen, FitGaaf! 

voor groep 5 t/m 8, Methode Fit, shuttleruntest en judo.  Zo werd het een mooi begin van ons project! 

In de eerste week kregen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op woensdag 27 januari nog een extra workshop 

in de klas over Methode Fit. Deze kaartjes met daarop allerlei opdrachten (groen = doen, geel = ontdekken, 

paars = ervaren) worden binnenkort op school ingezet om in de pauzes op het plein, in de gymles of even 

tussendoor in de klas te kunnen worden gebruikt. Ze behandelen uiteenlopende thema’s die te maken hebben 

met het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Van voeding tot touwtjespringen en van mindfulness tot 

talentontwikkeling.  

In de tweede week van het Fit-project kregen de kinderen op dinsdag 2 februari een uitgebreide  workshop 

Ropeskipping waar met veel enthousiasme aan werd mee gedaan door alle kinderen. Om iedereen zoveel 

mogelijk te laten bewegen en het Fit-project te ondersteunen heeft de Guido de Bres een groot pakket van 100 

ropes aangeboden gekregen door B.Slim.  B.Slim is een samenwerking tussen de gemeente Baarn, GGD, CJG en 

Welzijn Baarn en staat voor “Beweeg meer en eet gezond”. Vanaf nu kan er dus flink gesprongen en geoefend 

worden op het schoolplein!  

    

Op vrijdag 5 februari volgde nog de Motorische Screening voor de kinderen van de groepen 1 t/m 3. Zowel 

ouders als leerkrachten krijgen dan specifieke tips en handvaten om de motorische ontwikkeling van hun kind 

te ondersteunen en begeleiden.  Op dinsdag 9 februari kregen de bovenbouwleerlingen een workshop judo en 

in de week daarna volgt er een les voor de jongste groepen. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het Fit in 90 Dagen-project dan kunt u altijd contact opnemen 

met de Schoolcoach,  Irene de Jong via irene.dejong@baarn.nl  

 

Single Rope Beaded - lange handvatten. 

Mocht u voor thuis ook een springtouw willen kopen dan kunt u deze bestellen via de website: 

http://www.jumpingspirit.com/shop/nl/#.Vr2au9LhC1s  

 

Bij elke lengte hoort een andere kleur handvat: 

Blauw = 1.30m - 1.50m 

Groen = 1.50m - 1.70m 

Wit = 1.70m - 1.90m 

Zwart = groter dan 1.90m 

 

 
 



Damtoernooi vervolg! 

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.  Dit heeft u kunnen lezen in de vorige 

nieuwsbrief. 

 

Ook in Utrecht werd een prima prestatie neergezet. 

Onder leiding van Willeke Kroesbergen werd de Guido de Brès respectievelijk vijfde en zesde en 

tiende, en  kregen met die prestatie een plaats voor de halve finale van Nederland op 9 april aanstaande.  

Opnieuw gefeliciteerd.  

 

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

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

In de bijlage vindt u informatie over de afsluiting van dit project in Theater De Speeldoos.  

 

                                                                    

Schoolfruit . 

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. Mandarijn 

3. Appel 

 

Voorjaarsvakantie. 

De voorjaarsvakantie begint voor de leerlingen op vrijdag 19 februari om 12.00 uur. Op maandag 29 februari 

2016 gaan om 8.25 uur de deuren weer open. 

Iedereen een fijne vakantie toegewenst. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team, 

Jan Visscher.  

 

 

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2015 – 2016 

 

Februari 

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 

16  7 Boomfeestdag 

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. 

    



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 

 

 

 
 
 
 


