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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 16 

 

Baarn, 15 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! 

 

 

Fitte Guido de Bres danst voor India (Gooi en Eemlander) 

BAARN - Een heel schoolplein vol met touwspringende kinderen. Wie 

woensdagochtend het schoolplein van basisschool Guido de Bres passeerde, 

kan het niet hebben gemist. Op een podium voor het schoolgebouw staat Irene 

de Jong enthousiast door een microfoon te roepen. Onder de energieke leiding 

van de Baarnse jeugdsportcoördinator heeft de basisschool het project ‘Fit in 

90 Dagen’ gevolgd. Met resultaat. 

 

 

Week 16: 18 t/m 22 april 2016  

Terug bij Noömi, Ruth 2:18-23  

Het plan van Noömi, Ruth 3:1-5  

In de nacht, Ruth 3:6-15 

 

Ik weet wat!  

Ruth 2:18-23, 3:1-18  

Noömi en Ruth zijn op weg gegaan naar de toekomst. 

In Betlehem staat weer graan op de velden, er is weer 

genoeg te eten. Maar is er ook iemand die voor de 

beide vrouwen zorgt? Noömi bedenkt een plan: Ruth 

moet naar Boaz toegaan. Zal dat een nieuw begin zijn? 

 



 

Woensdagochtend hebben we het project: “Fit in 90 dagen” afgesloten. Wat is er de 

afgelopen maanden veel gebeurd.  In de bijlagen is prima verwoord wat onze kinderen en hun ouders en de 

leerkrachten allemaal hebben gedaan, geleerd. 

Veel leesplezier.  
 
Een berichtje van onze sportcoördinator Irene de Jong. 

Tot slot natuurlijk ook nog mijn GROTE DANK voor het prachtige resultaat van de sponsoractie voor “mijn” 

meiden in India…….ik ben er nog beduusd van.  JULLIE ZIJN GEWELDIG! 

Bedank alle kinderen, leerkrachten en ouders nogmaals van mij voor hun enthousiaste inzet en gulle gaven! 

 

Koningsspelen. 

Op vrijdag 22 april nemen we deel aan de jaarlijkse Koningsspelen. Met een door de landelijke organisatie 

georganiseerd ontbijt start de dag. Wilt u uw kind op donderdag 21 april een tasje met bord, bestek meegeven. 

Een beker is niet nodig, want die krijgen we bij het ontbijtpakket. De groepen 1 t/m 4 vieren Koningsdag op 

school en in de speeltuin "Oosterkwartier".  

De groepen 5 t/m 8 gaan na het ontbijt naar de Trits voor hun spelen. (Sport- en zwemkleding is vereist) 

 

De groepen 1 t/m 4 gaan gewoon om 12.00 uur naar huis. 

De spelen in de Trits duren tot 12.30 uur. Daarna begint ook voor hen de meivakantie.  

Het is belangrijk dat u met uw kind duidelijk afspreekt of het om 12.30 uur bij de Trits wordt opgehaald of dat 

het zelfstandig naar huis mag fietsen. 

Mochten kinderen naar de BSO gaan, wilt u dan even met de leerkracht overleggen hoe dit het beste is te 

organiseren. 

 

Het zou mooi zijn wanneer de groepen 1 t/m 4 enigszins oranje gekleed op school komen. 

De organisatie van de Koningsspelen in de Trits heeft gevraagd of de kinderen in hun schoolshirt willen komen. 

Zij krijgen deze op donderdag 21 april alvast uitgereikt. 

Verkeersexamen.  

Op donderdag 7 april hebben de kinderen van groep 7 meegedaan aan het theoretisch verkeersexamen. De 

kinderen hebben 20 vragen gemaakt, waarvan ze er minimaal 13 goed moesten hebben.  Alle kinderen zijn 

geslaagd! Van harte gefeliciteerd. In mei zullen de kinderen nog het praktisch verkeersexamen doen.  

Groep 8 

Dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag  21 april maken de leerlingen van groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs. 

Zij zullen op de ochtenden de onderdelen rekenen, taal en wereldoriëntatie maken. Woensdag 20 april zijn de 

leerlingen na met maken van de onderdelen om 12.00 uur vrij. 

Ondertussen zijn deze week de audities voor de musical geweest. Na de meivakantie zal er weer druk geoefend 

worden om te zorgen dat er 5 juli een spetterend afscheid zal zijn. 

In de meivakantie zullen er ook een aantal leerlingen meelopen met de 4/5 meiloop. Zij komen 

woensdagmorgen 5 mei om 8.30 uur het bevrijdingsvuur op de Brink ontsteken. Iedereen die dat bij wil wonen 

is welkom. 

Van C3LO naar Cloudwise 

Sinds januari 2016 hebben alle scholen binnen de stichting een nieuw netwerkbeheerder:  

 

 

In de eerste week van juni 2016 zal ook De Guido de Brès-school overstappen. 

Het bedrijf Cloudwise begeleidt de scholen van de stichting bij de overstap naar het werken in de Cloud met 

Google Apps for Education (GAFE) binnen het COOL-portaal, een zg. ELO (Elektronische Leer Omgeving). 

Uitgebreide informatie over GAFE ontvangt u na de meivakantie.              



Van de overstap zult u weinig merken, alle veranderingen vinden op school plaats. De leerlingen en leerlingen 

ervaren een verandering bij het opstarten en inloggen op computers en Chromebooks.  

Namens de werkgroep OICT, 

A. v. Manen 

 

Laatste week gratis 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 16 ontvangen wij van onze leverancier Vitamine & Zo uit Moordrecht het volgende fruit: 

1. Banaan. 

2. Appel. 

3. Peer. 

 

Bovenstaande tekst heeft u de afgelopen periode steeds kunnen lezen. Na de meivakantie stopt deze gratis 

fruitlevering.  Wij willen wij u vragen om in het vervolg uw kind ook  fruit mee naar school te geven als 

tussendoortje.  Tegelijk met de afsluiting van het project Fit in 90 dagen, hebben alle leerlingen een fruitbakje 

ontvangen welke gebruikt kan worden. Samen met u als ouders blijven we een gezonde school. 

 

Tennislessen/ Kids Fundagen.  

De leerlingen van groep 6 volgen tijdens de gym uren een viertal tennislessen. 

We willen graag alle kinderen aan het bewegen krijgen, vandaar dat ik jullie, u attendeer op bijgaande activiteit 

in de meivakantie. Erg leuk en sportief! 

In de bijlage vindt u meer informatie. 

 

Meivakantie. 

De meivakantie begint op vrijdag 22 mei, na afloop van de Koningsspelen. Maandag  9 mei 2016 gaan om 8.25 

uur de schooldeuren weer open.  

Iedereen een fijne meivakantie gewenst. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team, 

Jan Visscher.  

 

 
 

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2015 – 2016 

 

April 

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 2016-2017 

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. 

 

 


