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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 16. 
 
Baarn, 7 april 2017. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Als mensen zeggen dat iemand ‘de koning te rijk’ is, gaat het niet altijd over geld. Vaak zeggen 
mensen dat als iemand ergens blij of gelukkig mee is. Maar waar word je eigenlijk gelukkig van? 
Wanneer ben je echt een ‘rijk’ mens? In de Veertigdagentijd, de periode voor Pasen, denken we daar 
met de kinderen over na. 

Week 15: 10 t/m 14 april 2017  
Judas verraadt Jezus, 
Lucas 22:1-23  
Petrus zegt dat hij Jezus 
niet kent, Lucas 
22:47-62  
Jezus wordt gekruisigd, 
Lucas 23 

Week 16: 17 t/m 21 
april 2017  
De Emmaüsgangers, 
Lucas 24:13-35  
Jezus verschijnt aan 
de leerlingen, Lucas 
24:36-49 

 
Paasviering.  
Donderdag 13 april vieren we met elkaar Pasen. 
Voor alle groepen is er een viering in de hal. In de klas worden de liedjes al flink geoefend! 
De kinderen nemen deze dag zelf eten en drinken mee voor tijdens de pauze. Er is voor elk kind ook 
een (chocolade)ei en natuurlijk het schoolfruit. 
Voor de lunch wordt gezorgd! De kinderen nemen zelf een bord, beker en bestek mee. Wilt u dit in 
een plastic tas (en voorzien van naam) meegeven?  
De kinderen hebben deze dag een continurooster en zijn om 14.00 uur vrij. 
 
Week 15 ( 10 - 14 april) laatste week schoolfruit . 
De leerlingen krijgen iedere week op woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès), 
donderdag en vrijdag, fruit of groente rechtstreeks bij de teler vandaan. Het is iets extra’s. 
Volgende week is de laatste fruitlevering.  Wij willen wij u vragen om vanaf dinsdag 18 april 
uw kind ook  fruit mee naar school te geven als tussendoortje.  Samen met u als ouders blijven 
we een gezonde school. 
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Koningsspelen. 
Op vrijdag 21 april nemen we deel aan de jaarlijkse Koningsspelen. Met een door de 
landelijke organisatie georganiseerd ontbijt start de dag. Wilt u uw kind op donderdag 
20 april een tasje met bord, bestek meegeven. Een beker is niet nodig, want die 
krijgen we bij het ontbijtpakket.  
De groepen 1 t/m 4 vieren Koningsdag op school en in de speeltuin "Oosterkwartier".  
De groepen 5 t/m 8 gaan na het ontbijt naar de Trits voor hun spelen. (Sportkleding is 
vereist) 
 
De groepen 1 t/m 4 gaan gewoon om 12.00 uur naar huis. 
De spelen in de Trits duren tot 12.30 uur. Daarna begint ook voor hen de meivakantie.  
Het is belangrijk dat u met uw kind duidelijk afspreekt of het om 12.30 uur bij de Trits wordt 
opgehaald of dat het zelfstandig naar huis mag fietsen. 
Mochten kinderen naar de BSO gaan, wilt u dan even met de leerkracht overleggen hoe dit het beste 
is te organiseren. 
Het zou mooi zijn wanneer de groepen 1 t/m 4 enigszins oranje gekleed op school komen. 
De organisatie van de Koningsspelen in de Trits heeft gevraagd of de kinderen van groep 5 t/m 8 in 
hun schoolshirt willen komen. Zij krijgen deze op donderdag 21 april alvast uitgereikt. 

Groep 8 
Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag  20 april maken de 
leerlingen van groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs. Zij zullen op 
de ochtenden de onderdelen rekenen, taal en wereldoriëntatie 
maken. Woensdag 20 april zijn de leerlingen na het maken van 
de onderdelen om 12.00 uur vrij. 

Komende week vinden ook de audities voor de musical plaats. Na de meivakantie zal er weer druk 
geoefend worden om te zorgen dat er op 4 juli een spetterend afscheid zal zijn. 
In de meivakantie zullen er ook een aantal leerlingen meelopen met de 4/5 meiloop. Zij komen 
vrijdagmorgen 5 mei om 8.30 uur het bevrijdingsvuur op de Brink ontsteken. Iedereen die dat bij wil 
wonen is welkom. 

Huwelijk juf Lianne. 
Op vrijdag 21 april hopen  juf Lianne en Marin elkaar het ja -woord te geven. De kinderen uit groep 
1d worden uitgenodigd om het bruidspaar na de kerkdienst in het zonnetje te zetten. 
Wij wensen het bruidspaar een mooie toekomst.  
 
Gevonden voorwerpen. 
De kist met de gevonden voorwerpen is weer helemaal vol. Tot en met woensdag 19 april heeft u de 
gelegenheid een en ander te bekijken en mee te nemen. Hierna zullen de overgebleven spullen naar 
de kringloop worden gebracht.  
 
Pasen / Meivakantie. 
Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) en maandag 17 april (tweede paasdag) zijn de leerlingen vrij. 
De meivakantie begint op vrijdag 21 april, na afloop van de Koningsspelen. Maandag  8 mei 2017 
gaan om 8.25 uur de schooldeuren weer open.  
Iedereen een fijne meivakantie gewenst. 
 
 
 
 
 



Verkeersexamen.  
Op donderdag 6 april hebben de kinderen van groep 7 meegedaan aan het theoretisch 
verkeersexamen. De kinderen hebben 20 vragen gemaakt, waarvan ze er minimaal 13 
goed moesten hebben.  Alle kinderen zijn geslaagd! Van harte gefeliciteerd.  
In mei zullen de kinderen nog het praktisch verkeersexamen doen.  

High- 5 periode Baarn.. 
Binnenkort gaat de nieuwe High 5-periode weer van start in Baarn (periode april-juni 2017) en 
kunnen alle kinderen van 4 t/m 12 jaar weer gaan kennismaken met allerlei sporten en naschoolse 
activiteiten zoals Scouting. In de bijlage vindt u meer informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 
 
 

 
Tussenschoolse opvang 
Eindelijk weer, het voorjaar is er! Op Guido de Bres staat dat voor buiten lunchen. Zo gauw de zon 
schijnt roepen de kinderen ‘gaan we buiten eten’. En ze zijn zelfs teleurgesteld als we een keer nee 
moeten zeggen omdat het toch echt te fris is. 
Gelukkig kunnen we vaak ja zeggen en gaan ze gezellig naar buiten. De ene groep gaat aan de 
picknick tafels zitten, een ander groepje strijkt neer in het speeltuintje naast school. Een groep jongens 
gaan alvast op de doeltjes zitten zodat ze er als eerste bij zijn om te voetballen. Ook bij de kleuters 
wordt weleens buiten gegeten. Ook hier kunnen ze aan de picknick tafel zitten maar vaak wordt er ook 
op het gras gezeten. Kortom gezellig! 
  
Bij de kleuters hebben we inmiddels ons team mogen versterken met Danielle en Jamila. Zo staat er 
iedere dag op iedere groep een vast overblijfkracht. 
  
Ook op de groepen 3 t/m 8 staan vaste overblijfkrachten. Toch kunnen wij nog steeds wel ouders, 
buren, opas en omas gebruiken die ons team willen ondersteunen wanneer er een overblijfkracht een 
keer niet kan of met vrije dagen. Mocht u interesse hebben dan kunt u dit laten weten aan de 
coördinator Brigitte Bras, op telefoonnummer 06 39 11 05 80 of per mail op 
guidodebres@broodspelen.nl. 
  
Aan en afmelden 
Het is voor ons erg belangrijk te weten welke kinderen per dag naar de overblijf komen. Dit geldt voor 
de kinderen die incidenteel naar de overblijf komen of een flexibele dag hebben gekozen maar ook 
wanneer een kind op een vaste overblijfdag niet kan komen. 
U kind aan- of afmelden voor de overblijf kan door een app te sturen naar 06 39 11 05 80 of door 
middel van de briefjes bij de groene brievenbussen. Bij de kleuters naast groep 1/2C en in het 
hoofdgebouw naast groep 4. 
Ook wanneer u zoon/dochter door ziekte afwezig is horen wij het graag. 



  
Contact 
Brigitte Bras de coördinator van Guido de Bres is te bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 15.00 uur 
op telefoonnummer 06 39 11 05 80 of per mail op guidodebres@broodspelen.nl. 
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Activiteitenkalender  2016 - 2017 
 

April 

10 13.15 /4 De zee vertelt                                           KringloopCentrum Baarn  
13  1-8 Paasfeest Leerlingen eten op school  en zijn om 14.00  vrij. 

14-17  1 t/m 8 Pasen 
18-20  8 Eindtoets basisonderwijs. 

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 School Zwemfestijn ( 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 
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) 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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


