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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 18 

 

Baarn, 27 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. 

 

 

 

Studiedagen. 

A.s. vrijdag 3 juni en maandag 6 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de studiedagen. Als team kijken we terug op 

het schooljaar en vervolgens worden de nieuwe plannen besproken. Vrijdagochtend staat de taalmethode Staal 

(groep 3 t/m 8) en de Klankkast (groep 1 en 2)  centraal. Vrijdagmiddag volgt het team de training m.b.t. de 

invoering van Cloudwise. 

 

Centrale Eindtoets groep 8 2016 / Voortgezet Onderwijs. 

Na acht jaren onderwijs hebben de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets naar verwachting gemaakt. 

Onze schoolscore (535,3) ligt ruim boven het landelijk gemiddelde.(534.5) Een prima resultaat. 

De schoolkeuzegesprekken zijn afgerond en alle leerlingen weten naar welke school van Voortgezet Onderwijs 

zij zullen gaan.  

 

Week 22: 30 mei t/m 3 juni 2016  

Mordechai zegt dat Ester iets moet doen, Ester 4  

Ester gaat naar de koning, Ester 5:1-8  

Haman laat een paal neerzetten, Ester 5:9-14 

 

Doe iets!  

Ester 4,5  

Mordechai zegt dat Ester iets 

moet doen tegen het plan 

van Haman. Haman laat een 

paal neerzetten, hij wil dat 

Mordechai daaraan 

vastgebonden wordt.Mij niet gezien!  

 

 

 

Week 23: 6 t/m 10 juni 2016  

Mordechai wordt geëerd, Ester 6:1-18  

Haman wordt ontmaskerd, Ester 7:1-10  

Koninklijke brieven, Ester 8 

 

 

Alles loopt anders  

Ester 6,7,8  

Haman bedenkt een 

eerbetoon voor een 

belangrijke man. Hij denkt 

dat het om hemzelf gaat, 

maar koning Ahasveros wil 

Mordechai bedanken 

omdat hij een aanslag op hem heeft verijdeld. Ester 

vertelt aan de koning van Haman plan is. Uiteindelijk 

wordt Haman vastgebonden aan de paal die hij zelf 

heeft laten neerzetten. 

 

 



Groepsindeling 2015 / 2016. 

Op dit moment zijn wij volop bezig om de groepsindeling en verdeling van leerlingen voor komend schooljaar in 

orde te maken. Zodra er meer duidelijkheid is wordt u geïnformeerd. 

 

Verkeersbons. 

Milan van Looijengoed is één van de drie verkeersbonzen binnen Baarn! Milan 

van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat! Vandaag werd Milan opgehaald 

met een politieauto door de afdeling VVN Baarn om zijn diploma uit handen 

van wethouder Erwin Jansma te ontvangen.  

Alle andere geslaagden van harte gefeliciteerd. 

 

 

 

 

Vacature ouderraad Guido de Brès. 

Aan het einde van het schooljaar zal een aantal ouderraadsleden de ouderraad verlaten. 

Hierdoor zijn wij op zoek naar ouders die ons willen versterken voor de komende jaren. 

 

De ouderraad ondersteunt het team van de Guido de Brès bij activiteiten, waaronder het Sinterklaasfeest, 

Kerstfeest, Pasen, voetbaltoernooi, koffie/thee schenken bij ouderavond, et cetera. Je hoeft niet bij iedere 

activiteit aanwezig te zijn, de taken worden verdeeld. Samen met het team maken we iets moois van deze 

activiteiten. Daarnaast is de ouderraad een schakel tussen de ouders en het team.  

 

Zes maal per jaar vergadert de ouderraad op school om de activiteiten en actuele onderwerpen te bespreken. 

Aan het begin van het schooljaar worden de activiteiten verdeeld tussen de ouderraadsleden. De andere leden 

helpen indien nodig. 

 

Wat wij van de nieuwe kandidaat verwachten, is dat hij/zij aanwezig is tijdens de vergaderingen en 

ondersteuning biedt bij de activiteiten, maar vooral het heel erg leuk vindt om op de school van zijn/haar 

kinderen te helpen. 

 

Heb je interesse of vragen, neem dan contact op met de ouderraad via liannevanolmen@hotmail.com  

 

Lianne van Olmen, secretaris OR. 

 

 

 

Zomerlezen kan overal!!! 

Zomervakantie. Zes weken lang lekker luieren, heerlijk! Maar weet u dat niveauverschillen tussen leerlingen 

voor een groot deel ontstaan tijdens de vakantieperiodes? Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet 

lezen tijdens de zomervakantie in niveau gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen na 

de vakantie een hoger leesniveau hebben. Hoe voorkom je die zomer dip?  Door in de zomervakantie 

regelmatig met je kind te lezen. 

Liefst iedere dag een minuut of tien.(Met de volgende tips moet het lukken.) Wat kan er gelezen worden? Alles 

wat je kind leuk vindt, kun je samen lezen. Natuurlijk kun je gewoon boeken lezen, maar denk ook eens aan een 

folder van de dierentuin of pretpark waar jullie naar toe gaan. Zo krijgt een leesoefening een echt 

vakantietintje. Ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk om te 

lezen.  

Samen lezen kan heel gezellig zijn. Er zijn vele mogelijkheden: uw kind leest u 

voor, u leest voor, uw kind leest mee, wijst aan waar u bent, samen hardop lezen, 

om de beurt een zin,  kind  laten ontdekken waar u een foutje leest enz. Het gaat 

erom dat je kind leeskilometers maakt en er plezier in houdt…………. 

Dus ons advies …., pak naast de zwemspullen, de bal en de knuffel ook een paar 

leuke boeken in! 

En…… 

 

 



 

 

De vakantiebieb komt eraan! 

Lees deze zomer met de vakantie Bieb-app van de Bibliotheek. Dit jaar komt de Bibliotheek met een nieuwe 

editie, met meer jeugdtitels dan ooit. Voor ieder kind vanaf 6 jaar is er wat leuks te doen. Kijk voor informatie 

op www.vakantiebieb.nl. 

 

 

Bericht van Welzin Baarn. 

In korte tijd hebben verschillende moeders zich bij het maatschappelijk werk aangemeld die op zoek zijn naar 

andere moeders die behoefte hebben om met elkaar in gesprek te gaan over opvoeding. Deze groep is bedoeld 

voor moeders en vaders. DE MAMA’S CLUB  -Zin om ervaringen over opvoeden delen? -Zoek je iemand om 

leuke activiteiten mee te doen, met of zonder kids? -Zou je graag andere moeders willen ontmoeten? Wilt u 

meer informatie over de mama’s club of wilt u deelnemen, bel of mail naar Machteld van Vulpen 

machteld.vanvulpen@welzin.nl of 06-10570492, www.welzin.nl 

 

 

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. 

 

 


