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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 17 

 

Baarn, 13 mei 2016. 

 

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

 

Verhalenrooster Kind op Maandag. 

We beginnen deze periode met het verhaal van Ester. Zij wordt koningin en redt haar volk. Daarna horen we 

over Jona, die naar Nineve moet om te vertellen dat het daar niet goed gaat. Uiteindelijk komt het goed met de 

stad. We horen de gelijkenissen van Jezus over het koninkrijk van de hemel. 

 

 

Kleuterdag 2016. 

De voorbereidingen voor de kleuterdag op donderdag 23 juni  zijn in volle gang. Een tipje 

van de sluier: vaders zijn weer zeer welkom om te komen helpen en daarvoor komt er 

vanaf dinsdag 17 mei een intekenlijst bij de desbetreffende groepen te hangen. Hierop 

kunnen de vaders zich weer aanmelden.   

De jonkvrouwen/prinsessen kunnen wel wat hulp gebruiken van de prinsen of ridders bij 

alle spelletjes. Zo kunt u zich vast een beetje oriënteren om als een echte prins of ridder  

verkleed te komen helpen. 

 

Schoolreis groep 3 t/m 7. 

Donderdag 23 juni gaan we op schoolreisje! De kinderen kijken er al 

weken naar uit. De grote vraag voor iedereen is natuurlijk: ‘Waar gaan 

we dit jaar heen?!’ 

Vandaag willen we dat aan jullie vertellen: we gaan, met groep 3 t/m 7, 

Week 20: 17 t/m 20 mei 2016  

Het feest van de koning, Ester 1:1-9  

Koningin Wasti wil niet komen, Ester 1:10-22 

 

Mij niet gezien!  

Ester 1  

Koning Ahasveros geeft een groot feest. Maar als hij 

koningin Wasti vraagt om te komen, weigert ze. De 

koning en zijn ministers zijn boos omdat de koningin 

niet luistert. Ze mag geen koningin meer zijn. 

 

 

Week 21: 23 t/m 27 mei 2016  

Ester wordt koningin, Ester 2:1-18  

Mordechai ontdekt een geheim plan, Ester 2:9-13  

Mordechai buigt niet, Ester 3:1-15 

 

Een gevaarlijk geheim  

Ester 2,3  

Ester wordt de nieuwe koningin. Ze vertelt niet dat ze 

joods is. Haar oom Mordechai verijdelt een aanslag op 

koning Ahasveros. Minister Haman wil dat iedereen 

voor hem buigt. Als Mordechai dat niet doet, wordt 

Haman zo boos dat hij alle joden wil laten doden. 

 

 



naar Flevonice! We hebben gezocht naar een bestemming die naar ons idee leuk is voor al deze groepen. Wij 

denken dat dat gelukt is. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen die dag hun zwemkleding meenemen.  

Nadere informatie over praktische zaken als tijden en bagage volgt in een aparte brief.  

Wij kijken uit naar een prachtige dag. Kun jij niet wachten en wil je alvast meer informatie over het park? Kijk 

op www.flevonice.nl. 

 

 

 

Bevrijdingsloop 2016. 

In de meivakantie zijn op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht in heel 

Nederland. Op 5 mei was het Bevrijdingsdag en werd op de Brink traditioneel het bevrijdingsvuur 

ontstoken. Dat bevrijdingsvuur is in de nacht van 4 op 5 mei opgehaald in Wageningen door een kleine 

vijftig leerlingen van de verschillende basisscholen uit Baarn. Een aanzienlijke delegatie leerlingen was 

afkomstig van de Guido de Brès. Deze bijzondere loop vond al voor de zesentwintigste keer plaats. Bijzonder is 

dat Baarn de enige stad is die een kinderdelegatie laat lopen. Alle andere steden sturen volwassen lopers.  

De leerlingen waren met de begeleiders tegen middernacht bij Hotel de Wereld. Daar werd het bevrijdingsvuur 

ontstoken en in etappes van 1400 meter in estafette naar Baarn gebracht. Burgemeester Roël overhandigde in 

Wageningen de vlam aan de kinderen en liep vervolgens ook een aantal etappes mee. Ook het Jeugdjournaal 

was aanwezig en maakte een mooie reportage. De reportage is terug te kijken via de volgende link: 

http://www.npo.nl/nos-jeugdjournaal/05-05-2016/POW_02992766?ns_linkname&ns_source=npo-shortener  

 

Peter Mreijen. (Vader van Constantijn groep 2/3 en Julia groep 6) 

Comité 4 en 5 mei Baarn 

 

 

Inschrijving Roefelmiddagdag  

Dit jaar op vindt op woensdagmiddag 25 mei de Roefelmiddag plaats. Net als  

alle voorgaande jaren zal deze speciale middag ook in Baarn worden 

georganiseerd door Stichting Welzijn Baarn, locatie Het Poorthuis. 

Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen en op deze dag mogen alle 

kinderen tussen de 6 en 12 jaar dan ook rondsnuffelen achter de schermen bij 

verschillende bedrijven. 

De organisatie is in volle gang en al vele  bedrijven hebben toegezegd om hun deuren dit jaar weer te openen 

voor alle Roefelaars en hun begeleiders. Kijk voor meer informatie en opgave op www.roefeldagbaarn.nl 

De kinderen kunnen zich inschrijven tot en met vrijdag  20 mei 2016.  

 

 

 

Knikkerfeest Baarn knikkert 2016. 

Op zaterdag 28 mei 2016 vindt op De Brink in Baarn een officiële voorronde van het 

Nederlands Kampioenschap knikkeren op de Baarnse Brink plaats. Zo veel mogelijk kinderen 

in de basisschoolleeftijd uit Baarn en plaatsen in de omgeving binden die dag met elkaar de 

sportieve strijd aan, in een poging de winnende knikker in het potje te krijgen. De winnaars 

kwalificeren zich voor de landelijke finale van het NK knikkeren, op zaterdag 18 juni in 

dierenpark Amersfoort. Het NK knikkeren wordt landelijk al vele jaren georganiseerd door 

House of Sports. Het Baarnse evenement wordt dit jaar voor het eerst gehouden, op 

initiatief van en georganiseerd door het comité Baarn Knikkert. Het evenement wordt mede 

mogelijk gemaakt en ondersteund door de gemeente Baarn en een aantal sponsors. Het 

belooft een serieus spektakel te worden. Wij, de organisatie van Baarn Knikkert, 

verwachten minimaal honderd deelnemers aan het knikkertoernooi. Kinderen kunnen zich nu al inschrijven via 

internet: www.nkknikkeren.nl , maar ook voor aanvang van het toernooi op de Brink kunnen kinderen zich nog 

aanmelden. Op www.nkknikkeren.nl  is meer algemene informatie te vinden over het knikkertoernooi. Lokale 

informatie over Baarn Knikkert komt op de eigen Facebookpagina van het evenement. Los van de voorronde 

van het NK is er zaterdagmiddag 28 mei meer te doen voor de jeugd op de Brink in Baarn. Er komt een 

springkussen, er zijn diverse oudhollandse spelen, er wordt gezorgd voor muziek, er wordt geschminkt, er zijn 

knikkertoernooitjes voor grootouders, hapjes en drankjes voor de jeugd, kortom: Baarn Knikkert wordt een 



complete speelmiddag voor jong en oud, waarbij gezelligheid, samen spelen, vrolijkheid en plezier de 

boventoon voeren. Voor de duidelijkheid: deelname aan Baarn Knikkert is voor de kinderen volledig gratis. Dit 

geldt voor zowel het knikkertoernooi zelf als voor alle andere activiteiten rond het knikkeren. Het knikkerfestijn 

duurt van 13.30- 16.00 uur. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team, 

Jan Visscher.  

 

 
 

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2015 – 2016 

 

Mei 

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. 

 

 


