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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 14.
Baarn, 10 maart 2017.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Luc van den Berg, Evy Hop, Angelina Mulderij, Tobias Pot, Fay Smit en
Olivier van Willigen. Een fijn tijd toegewenst op de Guido de Brès.
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 11: 13 t/m 17 maart 2017
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42
Jij bent veel waard!
Lucas 9:28-36, 10:25-42
Als Jezus op een hoge berg is, verandert hij en begint te stralen. Er klinkt een stem uit de hemel:
‘Dit is mijn geliefde Zoon, die ik heb uitgekozen.’ ‘Jij bent veel waard’, zegt God tegen Jezus. Maar
niet alleen Jezus is veel waard, alle mensen zijn waardevol en kostbaar. Dat blijkt uit het verhaal
van de barmhartige Samaritaan en de woorden die Jezus tegen
Maria en Martha spreekt.
Week 12: 20 t/m 24 maart 2017
Bidden, Lucas 11:1-13
De vogels in de hemel, Lucas 12:22-34
De gelijkenis van de verontschuldigingen, Lucas 14:15-24

Wat een rijkdom!
Lucas 11:1-3, 12:22-34, 14:15-24
Jezus leert de leerlingen bidden. Je mag aan God vragen wat je nodig hebt, hij zal het geven. Denk
aan de vogels in de lucht en de bloemen in het veld. Zij maken zich geen zorgen, God zorgt voor
hen.
Jezus vertelt ook een verhaal. Over een man die een rijke maaltijd aanricht. Maar de genodigden
zijn te druk om te komen. Daarom mogen de zwervers en bedelaars aanschuiven. Wat een
rijkdom!
Oudertevredenheidspeiling.
Enige tijd geleden hebben we u gevraagd een ouder tevredenheidsenquête in te vullen en de
uitslagen zijn inmiddels verwerkt. Ruim 55% van alle gezinnen heeft de enquête ingevuld. Dank
daarvoor.
Hieronder vindt u de uitslag van de verschillende onderdelen. De score is gebaseerd op een schaal
van 0 - 4.
Leefklimaat in de groep
3,5
Leerklimaat in de groep
3,5
Afstemming
3,5
Leerstofaanbod
3,3
Onderwijstijd
3,6
Leerlingondersteuning
3,2
Leefklimaat op school
3,2
Schoolcultuur
3,4
Communicatie
3,3
Personeel
3,5
Huisvesting
3,3
Imago
3,5
Resultaten onderwijs
3,5
De uitslag van de ouder tevredenheids enquête wordt besproken in het team en de MR. Naar
aanleiding van deze gesprekken gaan we kijken hoe wij de speerpunten kunnen inzetten bij de
huidige schoolontwikkeling.
De week van het geld.
Op 27 maart zal groep 7 aanwezig zijn bij de officiële opening van de Week van het
Geld.
De Week van het geld 2017 vindt plaats van 27 tot en met 31 maart. Het doel van deze
themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren
omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen
leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!
Deze officiële opening met medewerking van onder andere minister Sander Dekker vindt plaats in
het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.
Harry Suik (Djaimy groep 7) begeleidt als financieel specialist groep 7 in de week van het geld.
Nadere informatie ontvangt u binnenkort van juf Annelies.
Verkeersweken /De verkeerskar.
De verkeerskar is een aanhangwagen met educatief materiaal bedoeld om kinderen vertrouwd te
laten raken met het verkeer. In de kar vinden we een uitgebreid assortiment materialen aan op het
gebied van praktische verkeerseducatie om binnen én buiten met verkeer bezig te zijn. In de kar
vindt we puzzels, een verkeerskleed met accessoires, verkleedmateriaal, diverse verkeersspellen,

duplo, cd en spelcomputer, step, stelten, stoepkrijt, levend ganzenbord en een parcours voor op
het plein. Voor alle groepen zijn er suggesties en handleidingen om snel aan de slag te gaan. Deze
twee weken wordt op de Guido veel aandacht besteed aan het verkeer. De verkeerskar helpt ons
daarbij. Dank aan de verkeersouder Eric Bakker (Marit groep 7) die al jaren ons helpt om dit
mogelijk te maken.
Een bericht van de GGD regio Utrecht.
Droog slapen kun je leren. Er is een informatieavond voor ouders van kinderen van 5 jaar en ouder
die ‘s nachts nog in bed plassen. Datum: woensdag 15 maart 2017. Tijd: 09.15 - 11.15 uur. Plaats:
GGD gebouw, Zonnehof 10, Amersfoort. Voor informatie en aanmelding: 033-4600046 of
jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
(vermeld naam en leeftijd van uw kind) Deelname alleen na aanmelding en bevestiging.
Speellokaal omgetoverd tot stemlokaal.
Aanstaande woensdag 15 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Hierbij wordt het
speellokaal gebruikt als stemlokaal. Dit kan enige hinder bij de ingang van de kleuterschool geven.
Controle op hoofdluis.
Na de voorjaarsvakantie zijn alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Bij een aantal leerlingen
zijn neten gevonden. Wil u uw kind blijven controleren. Kammen met een daarvoor ontworpen
luizenkam geeft het beste resultaat. Voor vragen kunt u altijd terecht bij Marjolein Gorter.
(moeder van Elin groep 7, Mas groep 2 en Tommy groep 3) Dank aan de ouders die de
verantwoordelijkheid nemen om alle leerlingen te controleren op hoofdluis.
Honden op het plein.
Graag herinneren wij u eraan dat honden (ook aan de lijn) niet op het schoolplein mogen komen.
Buiten de hekken is het openbaar terrein waar de openbare regels gelden. Ook is het lastig voor de
leerlingen om de hondenpoep ( een hardnekkig probleem)op straat te ontwijken.
Wilt u samen met de kinderen erop letten dat zij met schone schoenen de
school
binnen gaan. Dank.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

BEN JIJ DAT TALENT? THEATERVOORSTELLING DE GELAARSDE KAT DOE MEE
MET DE WORKSHOPS! 26 maart 2017, theater de Speeldoos Baarn.
Beste ouders,

Maart, 2017

Graag brengen wij een muzikale activiteit voor scholieren van het basisonderwijs onder uw
aandacht. Wie kent het niet, het bekende sprookje de Gelaarsde Kat? Het Studieorkest van
Muziekvereniging Crescendo en Theaterhuis Marc van Driel slaan de handen ineen. Op 26 maart
a.s. voeren zij dit sprookje op in de vorm van een theatervoorstelling. Het decor is theater de
Speeldoos in Baarn. Dit is een familievoorstelling dus jong en oud is van harte welkom.
Voorafgaand aan de voorstelling kunnen scholieren van de basisscholen meedoen aan twee

workshops. Na afloop worden proeflessen aangeboden. Workshop Muziek Tijdens deze workshop
ontdekken de deelnemers hun muzikale talent. Welke muziekinstrumenten zijn er in het orkest en
welke functie hebben ze. Er kan op verschillende instrumenten gespeeld worden. Deelnemers
ervaren hoe makkelijk of moeilijk dat is en hoe het is om voor een dirigent te musiceren en waar
moet je dan op letten? Workshop Theater Met Theaterhuis Marc van Driel ontdekken deelnemers
hoe het is om een rol zoals Pinokkio te spelen. Het bekende houten poppetje dat een jongetje
wordt. Wat komt daarbij kijken en hoe leuk of spannend is het om voor publiek te spelen? Na de
workshops volgt de Theatervoorstelling de Gelaarsde kat. Dan ervaren de deelnemers hoe leuk het
is om met elkaar in korte tijd een voorstelling in te studeren en een flitsende uitvoering te
verzorgen. De workshops beginnen om 13.30 uur. De voorstelling begint om 15.30 uur. De
toegangsprijs bedraagt 5,-, inclusief deelname aan de workshops (graag contant betalen). Voor
informatie en aanmelden www.crescendobaarn.nl
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=ZsWsD1JeluE
Met vriendelijke groet,
Danique Post

Activiteitenkalender 2016 - 2017

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

Nationaal Museum Kamp Amersfoort
Groeneveld.

April
4
6
10
13
14-17
19
21
24-4 / 5-5

9.15
10.30
13.15

9.00-

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

De zee vertelt

KringloopCentrum Baarn

Verkeersexamen Theorie
De zee vertelt
KringloopCentrum Baarn
Paasfeest Leerlingen eten op school en zijn om 14.00 vrij.
Pasen
Boerderijbezoek tot 12.00 uur
Koningspelen
Mei-vakantie
Mei

10-24
11
11

9.15
10.45

3 t/m 8
3
4
7

CITO-weken
De zee vertelt
Verkeersexamen Praktijk

Bezoek in de klas

17
18
25
30-2 juni

9.15

/4
4 en 5
1 t/m 8

De zee vertelt
Bezoek in de klas
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)

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

Vakantierooster 2017 2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie

maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017
maandag 25 december 2016 t/m vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018
vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
maandag 16juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

