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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 13.
Baarn, 17 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.
Als iemand heel gelukkig is, zeggen mensen weleens: Hij is de koning te rijk. In de Bijbelverhalen
van de Veertigdagentijd gaan we met Jezus op weg naar Pasen. Jezus laat zien wat echte rijkdom
is. Je bent echt rijk, als je veel te geven hebt. Jezus maakt mensen gezond en gelukkig. Hij is bereid
om alles te geven – zelfs zijn eigen leven. Hij maakt mensen de koning te rijk.
Week 8/9: 20 februari t/m 3 maart 2017
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15
Doe maar mee!
Lucas 7:11-17, 8: 4-15
Bij de poorten van de stad Naïn komen twee optochten elkaar tegen. De vrolijke stoet rondom
Jezus gaat de stad in, een begrafenisstoet gaat de stad uit. Die twee optochten passen niet bij
elkaar. Maar Jezus overbrugt de afstand tussen beide. Een dode jongen staat op. Hij en zijn moeder
mogen meedoen met het goede leven.
Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Als je het woord van God laat groeien, lijkt dat op zaad dat
in goede grond valt.
Week 10: 6 t/m 10 maart 2017
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56
Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27
Is dat nou veel?
Lucas 8: 40-56, 9:10-27
Jezus vertelt het verhaal over de vijf broden en twee vissen. Soms lijkt
iets weinig maar is het toch veel! Jezus vertelt ook wat het betekent
als je hem volgt. Je kan de hele wereld winnen, maar als je jezelf

verliest heb je er niets aan. Jezus opent een vergezicht op het koninkrijk van God. Dat is veel meer
dan je kunt voorstellen!
Het verhaal over het dochtertje van Jaïrus wijst vooruit naar Pasen.
Groep 1 /2c Juf Lianne en juf Janine.
Op maandag 6 maart a.s . gaat juf Janine Breg na een periode van zwangerschapsverlof, haar taken
in de groep weer oppakken. We zijn blij dat we weer op deze wijze verder kunnen. Janine zal
lesgeven op de maandag en dinsdag en Rianne de rest van de week.
Ook start op 6 maart onze nieuwe instroomgroep (1d). Lianne Randeraad zal deze groep de hele
week begeleiden. Deze week zijn we begonnen om het lokaal voor deze groep (lokaal met de
blauwe deur op de benedenverdieping van het hoofdgebouw) in te richten.
Op woensdag 22 februari gaan de kinderen van 1 /2c een beetje afscheid nemen van juf Lianne.
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.
De kleuters hebben het rapport op woensdag 15 februari mee naar huis gekregen.
Voor de groepen 3 t/m 8 kunt u 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.
Veertigdagentijd en Pasen.
Op witte donderdag 13 april wordt het Paasfeest op school gevierd. Het thema is: “De koning te
rijk”. Met alle kinderen vieren we het Paasfeest in de hal. Om 12.00 uur eten we samen met de
kinderen in de klas. Om 14.00 uur zijn alle leerlingen vrij. Op dinsdag 18 april worden iedereen
weer op school verwacht. Nadere informatie volgt.
Kleuterdag 15 juni 2017.
Het thema van deze kleuterdag is ‘’De zee’’.
Wij brengen u vast op de hoogte van dit thema, omdat de kinderen deze dag allemaal verkleed op
school mogen komen.
U kunt denken aan : piraat, zeemeermin, matroos, kapitein etc.
We doen deze dag weer graag een beroep op de vaders om deze dag een groep kinderen te
begeleiden.
Namens de kleuterleerkrachten.
Marijke Terluin.
De Groene Inval Baarn.
(Start inschrijving schooltuinen seizoen 2017.)
Zelf een eigen stukje grond bewerken? Zelf zaaien en oogsten?
Lekker vieze handen krijgen? Groenten van eigen tuin eten en
vazen vol met bloemen plukken? Het kan allemaal met je eigen
schooltuintje!
Onder begeleiding van de beheerders van De Groene Inval Paul Smet en Kylie Verkaart ga je twaalf
soorten groenten en vijf soorten bloemen zaaien. De oogst mag je natuurlijk mee naar huis nemen!
Dat kan al vrij snel als de als eerst gezaaide tuinkers geoogst wordt en dat gaat door tot de laatste
week als de laatste bloemen worden geplukt. Per dag, maandag tot en met donderdag, zijn er twee
tuingroepen actief. Kinderen kunnen een keuze maken uit één van de tuingroepen.

Op alle basisscholen in Baarn worden de inschrijfformulieren voor de schooltuintjes rondgebracht.
Deze worden in alle groepen 6, 7 en 8 uitgedeeld. Omdat leerlingen uit groep 6 voor de eerste keer
een tuintje kunnen huren wordt in deze groepen een korte uitleg over het hebben van een
schooltuintje gegeven.
Na het plezier dat dit vorig jaar opgeleverd heeft worden ook weer inschrijfformulieren gebracht
voor Ouder en kind tuinieren. Dit is om de kinderen in de lagere groepen met hun papa, mama,
opa of oma ook in de gelegenheid te stellen kennis te maken met tuinieren.
Op dinsdag 7 maart worden de ingevulde formulieren weer bij de scholen opgehaald.
Inschrijfformulier gemist? Dan kun je een inschrijfformulier ophalen bij het schooltuinencomplex
aan de Geerenweg 8. Ook kun je je inschrijven via onze website www.degroeneinval.nl. Het
inschrijfformulier is te vinden onder menu-optie ‘De Groene Inval’ - ‘Schooltuinen’.
De kosten voor het huren van een schooltuintje bedragen € 22.50. Dit is inclusief begeleiding,
bemesting van het tuintje, de gebruikte zaden en de oogst. Het seizoen duurt van 10 april tot 28
september. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.degroeneinval.nl of bellen met
Paul Smet, tel.nr. 5416013.
Voor de kinderen die dit jaar een schooltuin nemen heeft De Groene Inval, vanwege het 10-jarig
bestaan, een leuke attentie bedacht in de vorm van een fraaie duurzame oogsttas!
Project duurzaamheid.
Voor het project duurzaamheid hebben wij glazen potjes met deksels nodig. Wij
denken dan aan het formaat van pindakaaspotten/groenten/appelmoes etc.
De potten mogen ingeleverd worden bij Marjan van der Wal of Koert Pietersen,
leerkrachten van groep 8.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Brood en spelen.
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van Brood en spelen.
Bericht vanuit de Paaskerk:
Hallo! Zitten jullie in groep 7 of 8?
Hebben jullie zin in een spelletjesavond?
24 februari organiseren wij samen met de leiding van de Pauluskerk een spelletjesavond.
Hoe laat: 19.30 uur tot 21.00 uur
Waar: in het Toppunt in Het Brandpunt achter de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg
Wat: Wij organiseren spelletjes en vinden het leuk als jij ook een leuk, gek, spannend of melig spel
meeneemt dat maximaal 15 minuten duurt.
Wie: Kinderen uit de Pauluskerk en de Paaskerk. Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook welkom!
Leiding: Wim Egels en Martine Kamstra van de Paaskerk, Liesbeth Bosgra en Corine Blauwendraat
van de Pauluskerk
Jij komt toch ook?
Opgeven uiterlijk vrijdag 17 februari bij: Désirée Olivieira: desiree.olivieira@gmail.com
Groeten van Wim, Martine, Liesbeth en Corine.
Een bericht van Irene de Jong, sportcoördinator gemeente Baarn.
“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 in die vakantie!
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 27 februari 2017 komt de 2,11m lange ex-prof Henk Pieterse voor de vijfde 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 28 februari 2017 kunnen alle kinderen van 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. Ook als je niet aan de kennismakingslessen meedoet, ben je van harte welkom om je aan
te melden.Deelname is gratis! De jongste kinderen zullen in de ochtend starten. Het toernooi in de
middag wordt gespeeld door de oudere kinderen. Definitieve planning volgt later. Deze sportdag
vindt plaats in het tafeltenniscentrum van Elan aan de Meester de Groothof 12. Voor
professionele begeleiding, batjes en balletjes wordt vanzelfsprekend 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 “Krokusvakantie
2017” ! Mocht je eerst nog meer informatie willen, neem dan contact op met mij via
irene.dejong@baarn.nl of 06-49900591.”

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.
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Verkeersweken
Leskist Knollen en bollen
Historische verhalen
leskist Dierenbescherming
Op zoek naar de natuur.
Bezoek kinderboerderij
Bezoek Kinderboerderij
Bezoek kinderboerderij
Boomfeestdag
Schoolvoetbaltoernooi

Nationaal Museum Kamp Amersfoort
Groeneveld.
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De zee vertelt
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Boerderijbezoek tot 12.00 uur
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Mei-vakantie

KringloopCentrum Baarn
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7
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CITO-weken
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1 t/m 8
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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
Zomervakantie

maandag 5 juni 2017
maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017

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

maandag 12 september 2016
woensdag 21 september 2016
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

