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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 15 

 

Baarn, 1 april 2016. 

 

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

 

Verhalenrooster Kind op Maandag. 

In de weken voor Pasen stond Petrus centraal. Maar zijn verhaal met Jezus hield niet op met Pasen. In deze 

weken ontdekken we dat Petrus verder ging met de dingen die Jezus altijd gedaan had. 

 

Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest bij de leerlingen van Jezus kwam. Dat gebeurde tijdens een 

feest: het joodse Wekenfeest. Hierbij werd elk jaar opnieuw het verhaal van Ruth verteld. Er werd gevierd dat 

God voor mensen blijft zorgen. Of de leerlingen van Jezus dat ook konden vieren? Daarvoor moest het eerst 

Pinksteren worden! 

 

‘Later als ik groot ben...’ Een zin die zo begint, vertelt vaak iets positiefs. Iets hoopvols. Het laat iets zien van je 

dromen, je verlangens, je wensen. De Bijbel voedt dat soort idealen en perspectieven. We lezen in deze 

periode verhalen over hoe mensen kunnen groeien. De eerste twee weken na Pasen gaan we verder met de 

verhalen over Petrus, die ook in de afgelopen periode centraal stond. Hij ontdekt dat hij er voor andere 

mensen kan zijn op de manier die Jezus heeft voorgedaan. Petrus ‘groeit’ in de verhalen. Het gaat zelfs zover, 

dat hij tegen een verlamde man durft te zeggen dat hij op kan staan. Wat er dan gebeurt, is een wonder. Na de 

verhalen over Petrus staat drie weken lang Ruth centraal. Zij wordt ook groot – niet door aan zichzelf te 

denken, maar door zich te bekommeren om de toekomst van haar schoonmoeder Noömi. Het is een prachtig 

verhaal, dat laat zien waar mensen toe in staat kunnen zijn als ze leven van de hoop. We sluiten deze periode af 

met het verhaal over het Pinksterfeest in Jeruzalem, waar mensen groeien door de Geest van God. 

 

Week 14: 4 t/m 8 april 2016  

Petrus helpt een verlamde man overeind, 

Handelingen 3:1-10  

De toespraak van Petrus, Handelingen 3:11-26  

Petrus en Johannes voor de Raad, Handelingen 4:1-31 

 

Wie staat op?  

Handelingen 3:1-26  

Het verhaal van Petrus 

en Jezus ging na Pasen 

nog verder. Deze week 

horen we een verhaal 

over Petrus en Johannes 

die naar de tempel gaan. 

Ze komen een man tegen die niet kan lopen. Petrus 

denkt aan wat er gebeurde als Jezus iemand die 

tegenkwam die ziek was. Zou het kunnen dat dat nog 

altijd verder gaat? 

Week 15: 11 t/m 15 april 2016  

Noömi gaat terug, Ruth 1:1-6  

Ruth gaat mee, Ruth 1:7-22  

Bethlehem, Ruth 2:1-17 

 

Bij jou thuis  

Ruth 1:1-22 en 2:1-17  

Ruth is geboren in Moab, maar 

gaat op weg naar Betlehem. Ze 

gaat met haar schoonmoeder 

Noömi mee. Hoe zal het zijn in 

de stad van Noömi? 



Ontruiming hoofdgebouw op woensdag 30 maart wegens een gaslek in de 

Irisstraat. 

Van het ene op het andere moment de opdracht van de politie te krijgen om 

de gehele school direct te ontruimen is even bijzonder. Complimenten aan 

alle leerlingen, leerkrachten.  Ook aan ouders die op het plein stonden. Dank 

voor de hulp. In zeer korte tijd was gehele school  op een zeer beheerste 

wijze ontruimd. 

 

Ouderavond dyslexie (Passend Onderwijs  Baarn) Zie bijlage. 

Op dinsdag  12 april a.s. wordt er  een speciale ouderavond over dyslexie georganiseerd. Deze avond is bedoeld 

voor alle ouders van kinderen op de Baarnse basisscholen en wordt georganiseerd door Passend Onderwijs 

Baarn. Het wordt gehouden op de Nieuwe Baarnse  School aan de Vondellaan. 

In de bijlage vindt u een flyer met de uitnodiging en meer informatie. Daarin leest u ook dat u zich moet 

aanmelden via de eigen school, dus via een mail naar  info@guidodebresschool.nl 

 

 

 

Wilt u dit doen uiterlijk dinsdag  5 april a.s. 

 

Ouderavond SWV De Eem over het brein van kinderen. 

Alle oudste kinderen hebben een flyer meegekregen over een ouderavond 

op woensdag 

20 april a.s. Eenmaal per jaar organiseert ons Samenwerkingsverband De Eem 

een dergelijke avond. Dit jaar met professor. Dr. Erik Scherder. (bekend van DWDD) Dus zorg dat u er snel bij 

bent om aan te melden!  

Heeft u de flyer gemist, dan kunt u terecht op www.swvdeeem.nl/ouderavond . 

 

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. Appel. 

3. Bloedsinaasappel. 

 

Heeley’s. 

Met het mooie weer in het vooruitzicht wordt er gelukkig veel buiten gespeeld. Skates, 

rolschoenen komen in beeld. Deze rolschoenen (de zogenaamde heely’s) zijn niet 

prettig voor de vloeren in ons schoolgebouw. Bovendien levert het soms gevaarlijke 

situaties op, bijvoorbeeld op de trap. We kunnen niet tegenhouden dat uw kind deze 

schoenen aan heeft naar school, maar gelukkig kunnen bij de meeste schoenen de 

wieltjes worden ingeklapt of losgekoppeld. In elk geval willen we niet meer dat er mee ‘gerold’ wordt in de 

school. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team, 

Jan Visscher.  

 

Een bericht van Petra Plomp. (Moeder van Lucas groep 8) 

In de bijlage vindt u het programma Workshopmarathon op zaterdag 16 april 2016. 

“Voor een wereld zonder type 1 Diabetes. (T1D) Van type één naar type géén.  

www.jdrfwalk.nl/team/workshopmarathon-16-04-16 

Van harte bij u aanbevolen. 

 

Een bericht vanuit de Paaskerk. 



Tweede Inspiratietafel in de Pop-up winkel aan de Laanstraat 24. 

 

Op 15 April ben je van harte welkom bij de tweede inspiratietafel rond  het thema:   

‘Ouderschap in deze tijd’.  

Hoe doe jij dat? Hoe vind je de balans tussen alles wat nodig is, gedaan moet worden en wat je belangrijk vindt 

en graag wilt?  Opvoeden, werken, vrije tijd, vriendschappen, vrije tijd? Kortom, hoe houdt je alle ballen in de 

lucht? Wat heb je nodig om van deze unieke fase in je leven te genieten? Voor veel ouders een hele uitdaging. 

Mooi om met anderen over in gesprek te raken over hoe je dat doet of graag zou willen. De ervaring leert dat 

je veel aan elkaars ideeën hebben kunt.  

 

Deze avond is Peter Schutte onze inleider. Peter is van Trauls (www.trauls.nl) en heeft jarenlange ervaring in 

het verzorgen van workshops, trainingen, lezingen en het organiseren van kleinschalige evenementen met als 

kernthema: opvoeden.  

Aan de inspiratietafel van 15 april zal hij spreken over het thema ‘Gezinsmissie’: Wat wil je dat kenmerkend is 

voor jouw gezin? Hoe hoop je dat je kinderen later aan jullie gezinstijd terugdenken? Een gezinsmissie fungeert 

als een kompas en als spiegel. Wanneer je helder hebt welke waarden jouw gezin typeren, helpt dat bij het 

nemen van grote en kleine beslissingen. Daarnaast is een gezinsmissie een spiegel die iets zegt over hoe het 

met je gezin gaat: stellen we de goede prioriteiten? Zitten we nog op koers of laten we ons weer opslokken 

door dingen die er eigenlijk niet zo toe doen? Een uitdagend thema waar we dagelijks mee te maken hebben 

maar niet heel vaak bij stilstaan. 

  

Inloop met glaasje om 18:30 uur  

Inleiding op thema om 19:00 uur  

Ontmoeting en maaltijd aan tafel om 19:30 uur  

Aanmelden via: pionieren@paaskerk.nl  

Kosten 12,50 exclusief drankjes te voldoen bij aankomst  

Meer info bij Marleen Kool, mmkool@casema.nl   

 

 

 
 

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2015 – 2016 

 

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       

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 (alle leerlingen vrij) vrijdag 3 juni    2016 

Studiedag (alle leerlingen vrij) maandag 6 juni    2016 

 

 

 
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. 

 

 
 


