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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 12 
 
Baarn, 9 februari 2018. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s),  
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Ela Dogan, Simon van Helden, Senna Veldhuizen en Mason Roeleveld. Een fijne tijd 
toegewenst op de Guido de Brès.  
  
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Er verandert veel, in de verhalen van deze periode. ‘Gewone’ vissers worden leerlingen van Jezus, zieke mensen 
worden beter, planten gaan groeien en stormen komen tot rust. De verhalen laten zien dat alles ten positieve 
kan veranderen. Aan het begin van een nieuw jaar geeft dat hoop en vertrouwen. 
 
In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen, het feest van het leven. Iedereen mag mee naar dat feest: 
jong en oud, rijk en arm, succesvol en minder succesvol. Jezus pakt mensen bij de hand. Het dochtertje van 
Jaïrus, vijfduizend hongerige mensen, bange leerlingen in een storm op het meer, kleine kinderen, zieke 
mensen… alles en iedereen mag aansluiten. 
  

Week 07 ■ 12/02 - 16/02 
Storm! 
Marcus 4: 35-41 en Marcus 5: 1-20 

 
Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het 
meer terecht. Terwijl de leerlingen in paniek raken, 
ligt Jezus te slapen. Hij brengt de wind en het water 
tot rust. Aan de overkant van het meer woont een 
man met een storm 
in zijn hoofd. Ook 
deze storm weet 
Jezus te bedaren. 

 
 

Week 8/9 ■ 19/02 - 23/02 of 26/02 - 02/03 
Sta op! 
Marcus 5: 21-43 

De dochter van 
Jaïrus is erg ziek. 
Hij vraagt Jezus 
om hulp, maar 
onderweg komt 
er een vrouw die 
ook ziek is. 
Nadat deze 
vrouw genezen 
is, krijgt Jaïrus 
bericht: Zijn 
dochter is gestorven. Jezus gaat toch naar haar toe en 
pakt haar hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij. 

 
Voortgangsgesprekken. 
Op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 februari vinden de voortgangsgesprekken voor alle 
groepen plaats. Via schoolgesprek kunt u tot 15 februari 12.00 uur inschrijven. Deze ronde zijn de 
gesprekken niet facultatief. Tijdens deze gesprekken mag uw zoon of dochter meekomen. 
Vanaf woensdag 14 februari kunt u het rapport van uw kind inzien via het ouderportaal van Parnassys. 
Op maandag 19 februari krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis. 
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Vervanging bij afwezigheid van leerkrachten. 

In de afgelopen periode is binnen de stichting veel gesproken over de vervanging bij afwezigheid van 

leerkrachten. In de bijlage vindt u ook een brief van onze directeur - bestuurder betreffende dit onderwerp. 

Tot en met afgelopen woensdag hebben we op de Guido geen zieke leerkrachten gehad. Donderdag was dit 

wel het geval en is de vervanging van een zieke leerkracht voor een deel ingevuld door twee groepen samen te 

voegen. De vervanging op een goede manier te realiseren wordt steeds moeilijker, en daarom zal dan ook aan 

ouders worden gevraagd een oplossing te bedenken voor hun kind(eren) wanneer dit op school niet meer lukt. 

In de praktijk zal dit betekenen dat, bij echte overmacht, een groep geen onderwijs krijgt en vrij heeft.  

Wanneer een groep geen les kan krijgen, kunt u een mail verwachten (zo vroeg als mogelijk) waarin wij u 

dringend verzoeken om uw kind thuis te houden. De eerste ochtend (na de melding) zullen de kinderen op 

school kunnen zijn, zodat u in de gelegenheid bent opvang te regelen. Wellicht kunt u als ouders in 

voorkomende gevallen ook veel voor elkaar betekenen door het opvangen van elkaars kinderen.  

 

Thema Winter 

Olympische Winterspelen 2018 

 

Afgelopen donderdag 8 februari is op school het project “De Olympische Winterspelen” 

gestart met de opening voor alle kinderen in de hal. Elke groep heeft zich gepresenteerd op 

het podium.  

Tijdens het Olympische Winterspelen- project gaan alle groepen werken over een land dat 

meedoet aan de Olympische Winterspelen. 

 

Groep 1/2 Nederland 

Groep 3a Zwitserland 

Groep 3b Oostenrijk 

Groep 4 Zweden 

Groep 5a Finland 

Groep 5b Noorwegen 

Groep 6 Duitsland 

Groep 7 Italië 

Groep 8 Frankrijk 

 
Als ouder(-s) en verzorger(-s) wordt u van harte uitgenodigd het gemaakte themawerk van de groepen in de hal 
en op de gangen te komen bewonderen tijdens de tien- minuten gespreksdagen- en avonden op 20, 21 en 22 
februari a.s. 
 

Nieuwe leerplichtambtenaar in de gemeente Baarn 
 
Even voorstellen: 
Mireille Klijn. (Rechts op foto) 
Vanaf 1 januari ben ik, naast Sabrina Kommers, werkzaam als 
leerplichtambtenaar  in de gemeente Baarn.  
Hiervoor ben ik bijna 19 jaar werkzaam geweest bij de politie in 
Hilversum, waarvan 11 jaar als jeugdagent. 



Tijdens deze  werkzaamheden heb ik geconstateerd hoe belangrijk het is dat een kind een goede 
(thuis)basis en structuur heeft.  Het naar school gaan vormt  hierin  natuurlijk een groot aandeel. 
Daarom is een goede samenwerking met ouders, jongeren, scholen en hulpverleninginstanties  heel 
belangrijk wanneer er sprake is van schoolverzuim.  
Een van mijn doelen is dan ook zeker een goede samenwerking. 
 
Aanvullend nog even de basisrichtlijnen van Leerplicht: 
Vanaf vier jaar mag een kind naar school, vanaf vijf jaar is het leerplichtig (de eerste dag van de 
maand volgend op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden). 
De leerplicht verandert in kwalificatieplicht aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 
zestien jaar werd. 
Heeft de jongere dan nog geen startkwalificatie (dat is een HAVO-, VWO- of Mbo-2 diploma), dan 
blijft de jongere tot zijn achttiende verjaardag verplicht onderwijs te volgen. 
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van deze leerplicht. 
De woorden “toezicht houden” wekken mogelijk de indruk dat de leerplichtambtenaar alleen 
handhaaft. Echter de leerplichtambtenaar is er juist ook om ouders en scholen te ondersteunen. 
Schoolverzuim los je vaak niet alleen op. Niet als ouder, niet als school en ook niet als 
leerplichtambtenaar. 
Voor meer informatie over de rechten en plichten rondom de leerplicht verwijzen wij u naar de 
schoolgids en of de website van de school. Ook vind u informatie over de leerplicht op de website 
van de gemeente Baarn. Bij vragen en voor advies kunt u bij de leerplichtambtenaar terecht. Belt u in 
dat geval naar de gemeente Baarn via telefoonnummer 035-548179. 
 
 
Inschrijving Roefeldag begonnen!!!!! 

De inschrijvingen voor deze leuke dag kan vanaf nu en sluit op vrijdag 23 maart! 

Dit keer zal de landelijke Roefeldag in Baarn plaatsvinden op woensdag 4 april 
2018.  
 
Wie weet niet wat Roefelen is? 

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.  

 

Wat doen die ’grote mensen’ eigenlijk allemaal als jij op school zit? Wil jij graag eens een kijkje 
nemen achter de schermen bij instellingen, winkels en bedrijven in Baarn? Dan is de Roefeldag echt 
iets voor jou!  
 
Hoe werkt het?  
Je moet wel ouder zijn dan 5 jaar! Je kan opgeven met in een groepje van maximaal 6 kinderen met 
twee begeleiders. Maar je kan ook alleen opgeven, eventueel met een eigen begeleider, dan worden 
jullie ingedeeld bij een willekeurige groep. 
Inschrijven kan net als altijd via de website www.roefeldagbaarn.nl, 
 

Welke bedrijven doen er mee? 
De volgende bedrijven hebben zich opgegeven: 
Albert Heijn, Baarn FM, Bibliotheek Baarn, RTV Baarn, Banketbakkerij Veldhuizen, Brassen op de 
Brink, Jumbo, Chai praktijk voor therapeutische Massage en Lichaamswerk, Vonk slagerij, Dier 
Medisch Centrum Rosenthal, TV Studio Baarn, De Leuning, Four Seasons, Gemeente Baarn, Ecoutez 

http://www.roefeldagbaarn.nl/


de hoorspecialist, Hoeve Ravenstein, Petershof, Restaurant Greenfields, Grand Café Groeneveld, 
Politie Baarn, De Kaasspecialist Baarn, Mi Casa Su Casa, UAS ’T Gooi, Vioolbouwer v.d. Knaap, Theater 
de Speeldoos, Wereld van Pippe en Podotherapie Voetsula. 
 
Meer informatie kan je vinden via de site of mail naar roefeldag@welzijnbaarn.nl. 
 

Sportdagen Krokusvakantie 2018 
“Over nog geen vier weken staat de krokusvakantie alweer voor de deur en wat is er leuker dan om 
lekker te gaan bewegen en sporten! Sportcoördinator Irene de Jong (Gemeente Baarn en 
Kinderopvang Baarn) organiseert dan ook in samenwerking met ex-basketbalprof Henk Pieterse en 
BTTV Elan twee niet-te-missen sportdagen voor alle Baarnse basisschoolkinderen. 
  
Op maandag 26 februari 2018 komt de 2,11m lange ex-prof Henk Pieterse alweer voor de zesde keer 
met veel plezier terug naar Baarn om voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn Basketbalclinic te 
geven in De Trits. Het belooft weer een echt muzikaal basketbalspektakel te worden waarin de 
kinderen in korte tijd veel leuke drills leren. Daarnaast wordt er op een speelse manier aandacht 
geschonken aan pestgedrag (de zgn. Pest-Mij-Maar-Tour). Het is altijd een erg leerzame ochtend 
waar de kinderen heel open en vanzelfsprekend leren opkomen voor zichzelf (en anderen). De ochtend 
draait dan ook om basketbal en respect! Kosten deelname: € 7,50 p.p. Je wordt om 9.45 uur in De 
Trits verwacht waarna van 10.00 – 12.30 uur de clinic zal plaatsvinden. 
Op dinsdag 27 februari 2018 kunnen alle kinderen van 7/8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8) meedoen aan 
de Baarnse Tafeltennis Kampioenschappen bij BTTV Elan. Als je op school aan de tafeltennis 
kennismakingslessen meedoet is dit een mooi toernooi om in de praktijk te brengen wat je hebt 
geleerd. Maar ook als je niet aan de kennismakingslessen meedoet, ben je natuurlijk van harte 
welkom om je aan te melden. Deelname is gratis! Deze sportdag vindt plaats in het 
tafeltenniscentrum van Elan aan de Meester de Groothof 12 en duurt van 10.00 – 15.00 uur (inloop 
vanaf 9.45 uur). Voor professionele begeleiding, batjes en balletjes wordt vanzelfsprekend gezorgd. 
Vergeet niet je zaalschoenen en een lunchpakketje mee te nemen (voor drinken wordt gezorgd). 
  
Wil jij graag aan een van deze twee sportdagen (of allebei?!!) meedoen? Geef je dan snel op via 
www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn  en kijk voor beide dagen onder het kopje “Sportdagen 
Krokusvakantie 2018” ! Mocht je nog meer informatie willen, neem dan contact op met Irene de 
Jong, via irene.dejong@baarn.nl of 06-49900591.” 
 

 
 

Activiteitenkalender  Ouders 

2017 - 2018 

Februari 
9 1 t/m 8  Opening Project Winter 
14 1 t/m 8  Rapport open in ouderportaal. 

16 5a, 5 b 
6 13.30 De Uitvinders       Voorstelling 

                De Veerensmederij , Soesterweg 244, Amersfoort 

16 
1 /2 a 
1 /2 b 
1 /2 c 

9.30 
10.15 
11.00 

Van wie is die koffer?                                   Bezoek in de klas 

19 2 t/m 8  1e rapport mee 
20-21-22 1 t/m 8  10 minuten rapport gesprekken 
20-21-22 1 t/m 8  Na schooltijd en tijdens de gesprekken, kunnen ouders 
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binnenlopen om de Project Winter  te bekijken. 
26-02/02-03 1 t/m 8  Voorjaarsvakantie 

 
Maart 

3-12 5  Leskist Kip 
12 7  Informatieavond ouders   Verkeersexamen  

    
12-23 1 t/m 8  Verkeersweken 

23 7 en 8 Schoolvoetbaltoernooi 
30-03/ 
02-04 1 t/m 8  Pasen 

 

April 
5 7  Verkeersexamen Theorie 

6 5a 
5b 

9.30 
10.45 Carillonproject                                                        Pauluskerk 

9 6 9.30 Carillonproject                                                       Pauluskerk 
9 1 t/m 8  Opening Project Lente 

9-23 1 /2a,b,c  Project Rondje Zuivel 

11 1 /2a,b,c  Studiedag leerkrachten groep 1/2a,b,c De leerlingen groep 
1/2a,b,c zijn vrij. 

15 4 9.30 Op zoek naar de natuur                                        Groeneveld 
20 1 /8  Koningsspelen 

27-04/11-0
5 1 t/m 8  Meivakantie 

 

Mei 
14-28 8  Leskist Bijen 

16 1 t/m 8  Afsluiting Project Lente 
17 8 9.00 Bijenles                                                             Groene Inval 
17 1 & 2 13.10 Muziekvoorstelling “Zwier” in de Speeldoos. 
17 4,5  School-zwemfestijn 
21 1 t/m 8  2e Pinksterdag                                              alle kinderen vrij
22 7  Verkeersexamen   posten-avond 

22 
3a 
3b 
4 

10.00 
11.00 
13.15 

Wie woont of werkt waar?                                   Pauluskerk 

24 7  Verkeersexamen Praktijk 
28-5/15-6 1 t/m 8  CITO weken 

 

Juni 
7 7,8  Atletiekdag 
8 1 t/m 8  Studiedag                                                   Alle kinderen vrij 
11 6 9.00 Polderproject 
14 1/2  Kleuterdag 



14 3 t/m 7  Schoolreis 
19 5a 9.00-12.00 Boerderijbezoek 
22 6  Floriade 
25 5b 9.00-12.00 Boerderijbezoek 

week 26 7  Fietstocht Polder 
27 1 t/m 88  Rapport open in ouderportaal. 

27 1/ 2 
a,b,c 

19.00 Schoonmaakavond 

 

Juli 
2 1 t/m 7  2e rapport mee 

2 t/m 4 8  Schoolkamp. 
3-4-5 1/ m 7  10 minuten gesprekken (facultatief) 

10   Afscheid gr 8 
11   Sport en Speldag 
13 1 t/m 7  Laatste schooldag 

16-07/24-0
8 1 t/m 8  Zomervakantie 

 
 
Vakantierooster 2017 2018 

Herfstvakantie maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017 
Kerstvakantie  maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018 
Voorjaarsvakantie  maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 
Paasweekend vrijdag 30 maart t/m maandag  2 april 2018 
Meivakantie vrijdag 27 april t/m vrijdag  11 mei 2018 
Pinksterweekend maandag 21  mei 2018 
Zomervakantie maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018 
 
Studiedagen: 
Studiedag (alle leerlingen vrij) maandag 18 september 2017. 
Studiedag groepen 1/2a,b en c (leerlingen vrij) woensdag 11 april 2018. 
Studiedag (alle leerlingen vrij) vrijdag 8 juni 2018  
 
 
Vakantierooster 2018/ 2019 

Herfstvakantie maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018 
Kerstvakantie  maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie  maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019 
Paasweekend/ meiweek vrijdag 19 april t/m vrijdag 4 mei 2019 
Hemelvaartsdagen donderdag 30 mei t/m vrijdag  31 mei 2019 
Pinksterweekend maandag 10  juni 2019 
Zomervakantie maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019 
Laatste middag vrijdag 19 juli 2019 
 
Studiedagen: 
De studiedagen zijn nu nog niet bekend. 
 


