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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 11.
Baarn, 20 januari 2017.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Verhalenrooster Kind op Maandag.
Nadat we met kerst gevierd hebben dat Jezus geboren werd, komen we in deze periode meer te
weten over wie Jezus nu precies was. Dat komt je nog het best te weten door te kijken naar wat hij
doet. Overal waar hij komt, laat hij een spoor van geluk na. Van gezondheid, liefde en eerlijkheid.
‘Jezus laat het zien’ is dan ook het thema van deze weken. En het mooie is: Hij is niet de enige die
het kan laten zien. Daar kan iedereen aan meedoen!
Week 4: 23 t/m 27 januari 2017
De boze man, Lucas 4:31-37
De schoonmoeder van Simon, Lucas 4:38-39
Zieke mensen, Lucas 4:40-44
Dat is beter
Lucas 4:31-40
In de synagoge staat een man die zichzelf niet is. Als hij Jezus ziet, schreeuwt hij het uit. ‘Wat
hebben wij met jou te maken?’ Jezus zorgt ervoor dat het rustig wordt in zijn hoofd. Dat is beter.
Ook de schoonmoeder van Petrus, die ziek op bed ligt, wordt door Jezus beter gemaakt. Het is een
wonder.
Week 5: 30 januari t/m 3 februari 2017
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26
Ongelooflijk waar
Lucas 5: 1-11, 17-26
Als je de hele nacht al gevist hebt maar je hebt niks gevangen, dan lukt het gewoon niet. Dan kan
iemand wel zeggen dat je het nog eens moet proberen, maar jij weet wel beter. Hoewel… Als Jezus
het zegt, luistert Simon Petrus toch. Zijn net komt ongelooflijk vol te zitten.
Oudertevredenheidspeiling.
Nog niet alle gezinnen hebben de enquête ingevuld. Daarom is de sluitingsdatum met 3 dagen
verlengd.
U kunt nog tot en met maandag 23 januari de oudertevredenheidspeiling invullen.
Dank hiervoor.

CITO .
Deze maand nemen we in groep 2 t/m 8 Cito-toetsen af. De toetsen zijn een onderdeel van ons
leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar, in januari en juni, maken de kinderen een Cito-toets op
het gebied van rekenen, taal (kleuters), lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De
gegevens van deze toetsen gebruiken we onder andere om aan te kunnen sluiten bij de
onderwijsbehoefte van kinderen.
Groep 8 en meester Koert.
Vorige week is meester Koert Pietersen gestart als leerkracht op de donderdag in groep 8. Samen
met juf Marjan van der Wal wordt er toegewerkt naar de start op het Voortgezet Onderwijs.
Een goede tijd in groep 8 op de Guido de Brès gewenst.
Damtoernooi.
Het was een volle bak in het Griftland college in Soest waar op zaterdag
14 januari j.l. om het 38e  Basis Schooldamkampioenschap van
Soest/Baarn gestreden werd. Een kleine honderd basisscholieren van
groep 5 en 6 alsmede groep 7 en 8 streden in volle concentratie voor
de winst. De teams bestonden uit viertallen en veel scholen maakten
gebruik van wisselspelers/sters. Bij elk van de speelrondes was het
minutenlang muisstil. Maar wel kwam er een ontlading van de spanning na het einde van de partij.
Ruime belangstelling was er van ouders, teambegeleiders en dammers van de organiserende
Damvereniging Soest-Baarn.
Van de Guido de Brès hebben Max Chen, Danny Chen, Julia Mreijen, David Kroesbergen (Team 1),
Tygo Kroesbergen, Merlijn Smit , Camron Hodde, Toon de Jong (Team 2) onder leiding van Willeke
Kroesbergen meegedaan met het damtoernooi .
Team 2 eindigde op de tweede plaats. Team 1 eindigde op de negende plaats. Team 2 gaat op
naar het kampioenschap van de provincie Utrecht op 18 maart a.s. Gefeliciteerd en heel veel
succes.
Kerk op schoot viering (voor Kinderen van 0-4 jaar en hun (groot) ouders en/of verzorgers).
Deze viering is bedoeld om jonge kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met
rituelen, met bijbelverhalen, zingen, al wat gebeurt in de kerk. Het is een mooie gelegenheid ook
voor hun ouders/ verzorgers om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Bij een Kerk op Schoot
viering beleef je een Bijbelverhaal met zoveel mogelijk zintuigen. We willen zien, horen, zingen,
voelen, ruiken en proeven. We zullen erbij zitten, spelen, muziek maken en bewegen.
Wanneer? Zondag 22 januari om 15:30 uur in de Paaskerk.
Aansluitend is er voor ieder wat te drinken. Aanmelden mag, maar hoeft niet. Van harte welkom !
Meer info: ds. Marleen Kool mmkool@casema.nl
Zwemles vanuit de gemeente Baarn.
De Gemeente Baarn maakt u attent op de nieuwe regeling m.b.t. zwemlessen voor kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen.
Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender 2016 - 2017
Januari
16- 28
30

10.30

3 t/m 8
1 /2 a

CITO- weken
Druk druk druk

Bezoek in de klas

Februari
2
6
7
13

8.45
10.30
13.15
9.00
10.30

1 /2 a
Druk druk druk
1 /2 b
1 /2 a,b,c Leskist Pronkepauw
5 en 6 Kymani
7
8

Bezoek in de klas
Speeldoos

Oorlog zonder vader

Bezoek in de klas

20

1 t/m 8

1e rapport mee

21-22-23
27-2 /3 -3

1 t/m 8
1 t/m 8

10-minuten rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie
Maart

7-18
7
10
13-03/30-03
14
15
17
21
22
24

10.30
13.15
9.30

1-8
5
7
8
3
4, / 4a
1 /2 c
1 /2 a
1 /2 b
7
7 en 8

Verkeersweken
Leskist Knollen en bollen
Historische verhalen

Nationaal Museum Kamp Amersfoort

leskist Dierenbescherming
Op zoek naar de natuur.
Bezoek kinderboerderij
Bezoek Kinderboerderij
Bezoek kinderboerderij
Boomfeestdag
Schoolvoetbaltoernooi

Groeneveld.

April
4
6
10
14-17
19
21
24-4 / 5-5

9.15
10.30
13.15
9.00-

3
4
7
/4
1 t/m 8
5
1 t/m 8
1 t/m 8

De zee vertelt

KringloopCentrum Baarn

Verkeersexamen Theorie
De zee vertelt
Pasen
Boerderijbezoek tot 12.00 uur
Koningspelen
Mei-vakantie

KringloopCentrum Baarn

Mei
10-24
11
11
17

9.15
10.45
9.15

3 t/m 8
3
4
7
/4

CITO-weken
De zee vertelt

Bezoek in de klas

Verkeersexamen Praktijk
De zee vertelt

Bezoek in de klas

18
25
30-2 juni

4 en 5
1 t/m 8

Schoolzwemfestijn ( onder voorbehoud)
Hemelvaart
Avondvierdaagse
Juni

2
5
6
8
13
15
15
19
20-21-22
23
21-22-23

1 t/m 8
1 t/m 8
5
7 en 8
13.00-14.
30

6
3 t/m 7
1 en 2
1 t/m 8
1 t/m 8
6

Studiedag
Pinksterweekend
Leskist Zuivel
Atletiekdag

Alle kinderen zijn vrij

Polderproject
Schoolreisje
Kleuterdag
2e rapport mee
10-minuten afsluitende gesprekken (facultatief)
Floriade
de Groene inval
Kamp
Juli

4

8

Afscheid groep 8

7

1 t/m 7

Laatste schooldag

Alle kinderen zijn om 12 uur vrij

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

Studiedagen:
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Studiedag (groep 1 en 2)
Studiedag (alle leerlingen vrij)

Baarn, 10 januari 2016

maandag 12 september 2016
woensdag 21 september 2016
vrijdag 2 juni 2017

Persbericht vanuit de gemeente Baarn.
Zwemles in De Trits voor kinderen uit
gezinnen met laag inkomen
Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen voortaan tegen een lager tarief
zwemlessen volgen. Stichting De Trits maakt dit mogelijk. Alle gezinnen die in
aanmerking komen voor het gemeentelijke declaratiefonds kunnen hier vanaf 1
februari 2017 gebruik van maken. De Trits en de gemeente hopen zo dat alle kinderen
in Baarn leren zwemmen.
De Trits neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid
Stichting De Trits vindt het belangrijk dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen
zwemles kunnen volgen. Manager Martin Dijkman van De Trits: “Het is belangrijk dat
iedereen leert zwemmen. Kinderen met een B-diploma zijn zwemvaardig. Als sportcentrum
zijn wij er voor álle Baarnaars. Met deze regeling tonen wij onze maatschappelijke
betrokkenheid.”
Voorwaarden voor het declaratiefonds
Als het inkomen van een gezin niet meer is dan 120% van de bijstandsnorm, komt het gezin
in aanmerking voor een vergoeding uit het declaratiefonds. Aanvragen kunnen worden
gedaan via www.baarn.nl. Per kalenderjaar krijgt het gezin een basisvergoeding van 150
euro per gezinslid en een aanvullende vergoeding van 250 euro voor inwonende kinderen
van 4 tot 18 jaar.
De vergoeding kon al worden besteed aan sport- en/of culturele activiteiten zoals
zwemlessen. Maar de zwemlessen kosten normaal ruim 800 euro. Met ingang van februari
2017 biedt De Trits de zwemlessen aan voor 250 euro per jaar. Deze verlaagde prijs geldt
voor gezinnen die in aanmerking komen voor een vergoeding uit het declaratiefonds, ook als
de vergoeding aan andere sport- of culturele activiteiten wordt uitgegeven. Wanneer de
vergoeding uit het declaratiefonds bijvoorbeeld wordt gebruikt voor het lidmaatschap van een
voetbalclub, kan het gezin ook gebruik maken van de verlaagde prijs voor zwemlessen.
Evalueren in november 2017
De gemeente en De Trits zullen in november 2017 de overeenkomst evalueren en een
besluit nemen over de voorzetting van de regeling. Dan zal meer duidelijk zijn over het
gebruik van de regeling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P.J. Brandjes (medewerker
beleidsontwikkeling sociaal domein), (035) 548 17 91.

