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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 12. 
 
Baarn, 3 februari 2017. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
In januari en februari lezen we verhalen uit het evangelie van Lucas. Jezus laat zien wat het 
betekent dat God naar mensen omziet. Zieke mensen worden beter, dingen gaan anders dan je 
verwacht had. Zo komt Gods koninkrijk dichterbij. 

Week 6: 6 t/m 10 februari 2017  
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5  
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11  
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19 
 
Mag dat wel?  
Lucas 6: 1-23  
Er zijn regels over wat wel mag en wat niet mag. Wat Jezus doet, klopt dat eigenlijk wel met de 
regels? Jezus vertelt dat goed doen niet hetzelfde is als je houden aan de regels. 
 
Week 7: 13 t/m 17 februari 2017  
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38  
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45  
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10 
 
Vriend en vijand 
Lucas 6: 27-35; 41-45, 7:1-10  
Jezus zegt dat je je vijanden lief moet hebben. Kan dat dan? En wat is er voor nodig?  
Later stuurt een centurio, een belangrijke man uit het Romeinse leger, zijn knechten 
naar Jezus toe. Is de centurio een vijand? Of is hij een vriend? De joodse leiders 
vertellen dat hij veel goeds gedaan heeft voor de synagoge. Hij vraagt aan Jezus of zijn zieke knecht 
beter kan worden. Hij heeft een groot geloof. 
 
Voortgangsgesprekken. 
Op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 februari vinden de voortgangsgesprekken voor alle 
groepen plaats. Aan de orde komen : sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, 
voortgang van lezen, taal en rekenen en de zaakvakken.  
Tijdens deze gesprekken mag uw zoon of dochter meekomen. 
Vanaf maandag 13 februari t/m vrijdag 17 februari kunt u zich weer digitaal inschrijven 
via het Schoolgesprek. U ontvangt op maandag 13 februari de digitale uitnodiging. 
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De kleuters krijgen het rapport op woensdag 15 februari mee naar huis. Voor de groepen 3 t/m 8 
kunt u vanaf woensdag 15 februari het rapport (digitaal) van uw zoon of dochter inzien via het 
ouderportaal. 
Op maandag 20 februari krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 de papieren versie van het rapport 
mee naar huis. 
 
De Nationale Voorleesdagen. 
Van 25 januari tot en met 4 februari waren de Nationale 
Voorleesdagen. 
Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een 
mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een prentenboek 
bekijkt.  
 
Ook op school hebben wij extra aandacht besteed aan voorlezen. Zo 
hebben de kinderen van groep 3 voorgelezen bij de kleuters en 
hebben er juffen een moment gewisseld van klas om zo bij een andere groep voor te lezen. Dat 
maakte het extra leuk en spannend.  
 
Oudertevredenheidspeiling  
We willen alle ouders die de tevredenheidspeiling hebben ingevuld hartelijk bedanken! Ruim 55% 
van u heeft de enquête ingevuld. We gaan ons nu buigen over de opbrengst hiervan en hoe we 
deze kunnen inzetten bij onze huidige schoolontwikkeling. 
 
Techniekmiddagen. 
De komende drie vrijdagmiddagen staan in de groepen 5 t/m 
8 in het teken van techniek. De groepen gaan 
achtereenvolgens met drie onderwerpen aan de gang: 
vrijdag   3 februari: ‘water 
vrijdag 10 februari: ‘lucht(druk)’ 
vrijdag 17 februari: ‘constructie’ 
De leerlingen zullen door middel van proefjes actief bezig zijn 
met verschillende opdrachten. Al doende zullen zij  
bezig zijn natuurkundige principes. Wij hopen op 
constructieve middagen! 
 
 
 
 
 
Verkeersexamen groep 7. 

Op donderdag 6 april 2017 vindt het schriftelijk verkeersexamen 
voor groep 7 plaats. Wilt u als ouders uw kind helpen leren? Op 
www.vvnbaarn.nl  en https://vvn.nl/verkeersexamen zijn diverse 
links te vinden om je voor te bereiden op het verkeersexamen. Op 

donderdag 11 mei 2017 vindt het praktisch verkeersexamen plaats. Om leerlingen en 
ouders te stimuleren meer te oefenen heeft Veilig Verkeer Nederland(VVN) een app 
geïntroduceerd. Deze vindt u op de website van VVN.  
Op 11 mei kunnen de leerlingen van groep 7 alleen meedoen wanneer de fiets helemaal in orde is. 
Is dit niet het geval, dan mag je niet meedoen aan het examen.  
Op 13 maart 2017 is er een informatieavond over het verkeersexamen. De ouders van groep 7 
ontvangen de uitnodiging voor de informatieavond per mail. 
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Roken buiten de hekken van school. 
Met de leerlingen spreken we over gezond gedrag, gezond eten en drinken, sporten, bewegen. 
In school en op de pleinen kennen wij de rookvrije school. Buiten de hekken is de openbare 
ruimte.  
Nu zou het mooi zijn wanneer er ook buiten de hekken ( tijdens het in - en uitgaan van de school) 
niet wordt gerookt. Wij zijn tenslotte een voorbeeld voor de kinderen. Wilt u zich hiervoor 
inzetten? 
Dank. 
 
 
Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek. 
Regelmatig krijg ik het verzoek om leerlingen verlof te verlenen buiten de vakanties en vrije dagen 
om. Er zijn regels voor dit verlof. Als directeur heb ik mij aan deze regels te houden. Wanneer ik 
het verlof niet toeken, vermeld ik daarbij dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor wat zij hier 
vervolgens mee doen. Als de leerplicht komt controleren, zal er ongeoorloofd verzuim in onze 
registratie staan. Actief melden deden wij niet. 
 
Met ingang van 1 april 2017 verandert hier iets in. Vanaf 1 april 2017 ben ik verplicht om de 
volgende vormen van verzuim digitaal te melden aan de leerplicht: 

- relatief verzuim: een leerling is meer dan 16 uur, binnen 4 weken, ongeoorloofd afwezig 
geweest (m.n. bij spijbelgedrag in het voortgezet onderwijs). 

- langdurig relatief verzuim: een leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig 
geweest. 

- luxe verzuim: een leerling is zonder toestemming, buiten de schoolvakanties om op 
vakantie gegaan. Vooral dit laatste verzuim komt ook op basisscholen veel voor.  

 
Voor ons betekent dit dat we vanaf 1 april 2017 ongeoorloofd verzuim rond vakanties digitaal gaan 
doorgeven. 
 
Vakantierooster 2017 2018. 
Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u het vakantierooster voor 2017- 2018. 
De data van de studiedagen zijn nu nog niet bekend. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 

Activiteitenkalender  2016 - 2017 
 

 

Februari 

6  1 /2 a,b,c Leskist  Pronkepauw 

7 13.15 5 en 6 Kymani                                                           Speeldoos 

    

13 
  9.00 
10.30 

7 
8 

Oorlog zonder vader                                      Bezoek in de klas 

    

15  1 t/m 8 1e rapport mee 

    



21-22-23  1 t/m 8 10-minuten rapportgesprekken 

27-2 /3 -3  1 t/m 8 Voorjaarsvakantie 

 

Maart 

7-18  1-8 Verkeersweken 

7  5 Leskist Knollen en bollen  

10 
10.30 
13.15 

7 
8 

Historische verhalen           Nationaal Museum Kamp Amersfoort 

13-03/30-03         3 leskist Dierenbescherming  

14 9.30 4, / 4a Op zoek naar de natuur.                                                       Groeneveld. 

15  1 /2 c Bezoek kinderboerderij 

17  1 /2 a Bezoek Kinderboerderij 

21  1 /2 b Bezoek kinderboerderij 

22  7 Boomfeestdag 

24  7 en 8 Schoolvoetbaltoernooi 

 

April 

4 
  9.15 
10.30 

3 
4 

De zee vertelt                                           KringloopCentrum Baarn  

6  7 Verkeersexamen Theorie 

10 13.15 /4 De zee vertelt                                           KringloopCentrum Baarn  

14-17  1 t/m 8 Pasen 

19 9.00- 5 Boerderijbezoek  tot 12.00 uur 

21  1 t/m 8 Koningspelen 

24-4 / 5-5  1 t/m 8 Mei-vakantie 

 

Mei 

10-24  3 t/m 8 CITO-weken 

11 
 9.15 
10.45 

3 
4 

De zee vertelt                                                Bezoek in de klas  

11  7 Verkeersexamen Praktijk 

17 9.15 /4 De zee vertelt                                               Bezoek in de klas  

18  4 en 5 Schoolzwemfestijn ( onder voorbehoud) 

25  1 t/m 8 Hemelvaart 

30-2 juni   Avondvierdaagse 

 

Juni 

2  1 t/m 8 Studiedag                                                       Alle  kinderen zijn vrij 

5  1 t/m 8 Pinksterweekend 

6  5 Leskist Zuivel 

8  7 en 8 Atletiekdag 

13 
13.00-14.

30 
6 Polderproject 

15  3 t/m 7 Schoolreisje 

15  1 en 2 Kleuterdag 

19  1 t/m 8  2e rapport mee 

20-21-22  1 t/m 8  10-minuten afsluitende gesprekken (facultatief) 

23  6 Floriade                                                 de Groene inval 

21-22-23   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) maandag 12 september 2016 
Studiedag (groep 1 en 2) woensdag 21 september 2016 
Studiedag (alle leerlingen vrij) vrijdag 2 juni 2017 
 
 
 
 
 
 
Vakantierooster 2017 2018 
Herfstvakantie maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017 
Kerstvakantie  maandag 25 december 2016 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 16juli t/m vrijdag 24 augustus 2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


