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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 14 

 

Baarn, 18maart 2016. 

 

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

 

Verhalenrooster Kind op Maandag. 

We lezen in deze periode over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Bij deze verhalen hebben we bijzondere 

aandacht voor Petrus. Hij is een leerling van het eerste uur, hij maakt veel met Jezus mee. In verschillende 

verhalen laat hij merken dat hij weet wat er zo bijzonder aan Jezus is. Maar hij vindt het ook vaak moeilijk om 

Jezus te volgen. De verhalen over Petrus zullen na Pasen nog drie weken doorgaan. In al die verhalen zal Petrus 

ontdekken: Jezus 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. 

Samen zullen we bidden: 

Lieve God, 

wij danken u omdat u onze vriend wilt zijn. 

Omdat u bij ons bent - 

als het goed gaat, maar ook als het even niet zo goed 

gaat. 

Vandaag bidden wij voor alle mensen in de wereld 

bij wie er iets mis ging in de vriendschap. 

Wij bidden voor vrienden die boos op elkaar zijn geworden; 

geef dat het weer goed komt. 

Wij bidden voor vrienden die elkaar zijn kwijt geraakt; 

geef dat ze de vriendschap terugvinden. 

Voor vrienden die elkaar pijn gedaan hebben; 

geef troost en maak een nieuw begin. 

Dat bidden wij u in de naam van Jezus, 

uw zoon, onze vriend 

die opgestaan is en leeft. 

Amen. 

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. 



 

Paasviering . 

Donderdag 24 maart vieren we met elkaar Pasen. 

Voor de groepen 1 t/m 4 en voor de groepen 5 t/m 8 is er een viering in de hal. In de klas worden de liedjes al 

flink geoefend! 

De kinderen nemen deze dag zelf eten en drinken mee voor tijdens de pauze. Er is voor elk kind ook een 

(chocolade)ei en natuurlijk het schoolfruit. 

Voor de lunch wordt gezorgd! De kinderen nemen zelf een bord, beker en bestek mee. Wilt u dit in een plastic 

tas (en voorzien van naam) meegeven? Na de lunch doen de kinderen hun bord, beker en bestek weer in het 

tasje en nemen dat mee naar huis. 

De kinderen hebben deze dag een continurooster en zijn om 14.00 uur vrij. 

 

 Deze week is de week  van de 'Lentekriebels'. 

Afgelopen donderdagavond was er een informatieavond op school over de seksuele ontwikkeling in het 

algemeen en de lessen van het project  'Lentekriebels'  in het bijzonder. Het was goed om te merken hoe, 27 

ouders,  samen met de leerkrachten open met elkaar in gesprek waren.  

In de bijlage treft u een informatieblad met tips om thuis in gesprek te gaan. 

De oudste kinderen van het gezin krijgen maandag 21 maart het boekje "Best spannend! " mee naar huis. Dit 

boekje wordt u aangeboden door de Jeugdgezondheidszorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Baarn. 

                                                           

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. 

 

In  week 12 ontvangen wij van onze leverancier Vitamine & Zo uit Moordrecht het volgende fruit: 

1. Komkommer. 

2. Banaan. 

3. Watermeloen. 

 

High 5. 

Binnenkort gaat de nieuwe High 5-periode weer van start in Baarn (periode april-mei 2016) en 

kunnen alle kinderen van 4 t/m 12 jaar weer gaan kennismaken met allerlei sporten en 

naschoolse activiteiten zoals Scouting. 

In de bijlage vindt u meer informatie. 

 

 

Paasweekend. 

Vrijdag 25 maart (goede vrijdag)  en maandag 28 maart (tweede paasdag) is de school gesloten. 

Dinsdag 29 maart gaan de deuren weer open. 

Fijne paasdagen. 

 

 

 

 

Week 12: 21 t/m 25 maart 2016  

Matteüs 27:11-26; 33-66. 28:1-10  

Jezus wordt bij Pilatus gebracht en uiteindelijk 

gedood. Op de derde dag gaan de vrouwen naar het 

graf. Is Jezus er? Het is Pasen: Jezus leeft! 

Week 13: 29 maart t/m 1 april 2016  

Hij is het echt  

Johannes 21:1-23 

Vóór Pasen hoorden we over Petrus, 

de vriend van Jezus. Hij was erbij toen 

Jezus gevangen werd genomen. 

Daarna werd het heel donker, maar op 

de derde dag zagen Petrus en de anderen het lege graf. 

En nu? Gaat het verhaal nu nog verder? Deze week 

horen we hoe Petrus Jezus na Pasen terugziet. Hij is 

het echt! 

 



Guido 60 jaar. 

We kunnen terugzien op een geweldige feestelijke tentoonstelling.  Wat waren er veel mensen.  Mooi om te 

zien dat we samen school zijn. 

Kinderen, ouders, en team, dank voor jullie grote inzet. 

 

De pot met schoolkrijt is gewonnen door Johan Bosgra, vader van Hilde en Jelle. In de pot zitten 424 

schoolkrijtdropjes.  De heer Bosgra zat er het dichtste bij met 439 schoolkrijtdropjes. Gefeliciteerd.  

De pot wordt thuisbezorgd. De foto’s van de leerkrachten en hun baby foto was een moeilijke opdracht. 

De zin luidde: “Guido’s beste zestig jaren”. 

Bij de modellenontwerpwedstrijd heeft Ceylin  Özturk  gewonnen. De prijs wordt binnenkort uitgereikt. 

 

 

Vakantierooster 20162017 

Herfstvakantie   maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2016 

Kerstvakantie   maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017 

Voorjaarsvakantie  maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017 

Paasweekend   vrijdag 14 t/m maandag  17 april 2017 

Meivakantie   maandag 24 april t/m vrijdag  5 mei 2017 

Hemelvaartsweekend  donderdag 25 t/m vrijdag 26 mei 2017 

Pinksterweekend  maandag 5 juni 2017 

Zomervakantie   maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017 

 

De data van de studiedagen worden later bekend gemaakt. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team, 

Jan Visscher.  

 

Palmpasen Kerk op Schoot viering op 20 maart 15:30 in de Paaskerk  
Wees welkom op zondagmiddag op weg naar Pasen  

om te vieren met je (klein)kind op schoot.   

 

Bij Kerk op Schoot proeven, spelen, horen, zingen we een bijbelverhaal. 

We zitten, lopen, dansen, liggen en bewegen daarbij.   

Palmpasen is het feest van Jezus’ intocht in Jeruzalem.  

Bij feest horen eten en drinken, vrienden en vriendinnen.  

Zo vierde Jezus ook samen met anderen.  

 

Kerk op Schoot is een viering speciaal voor wie 0-4 jaar oud zijn.  

Laagdrempelig, speels, volop gelegenheid ook voor ouders om elkaar te ontmoeten.   

Een open en gastvrije viering voor ieder die van verhalen houdt.  

Oudere broertjes en zusjes zijn van harte welkom.   

Vragen? Stel ze gerust aan ds Marleen Kool, mmkool@casema.nl  



De Paaskerk staat aan de Oude Utrechtseweg 4 in Baarn  

 

 

 

 
 

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2015 – 2016 

 

Maart 

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 

 

 
 
 
 
 


