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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 18. 
 
Baarn, 19 mei 2017. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Angelina Poelstra, Hailey Spijker, Duuk Westeneng, Liz van Dijken, Feline 
Hoegen, Isabella Sitters en Joshua Pleizier. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Met Pasen ontdekten Maria en de anderen dat het graf leeg was. Na Pasen horen we hoe Jezus 
verschijnt aan zijn leerlingen. Het is alsof het leven opnieuw begint. Deze weken lezen we ook uit het 
boek Genesis, over de ‘wording’ van alles wat leeft. We kijken onze ogen uit en zien dingen die goed 
zijn en dingen die anders kunnen. 

Week 21: 22 t/m 26 mei 2017  

De toren van Babel, Genesis 11:1-9  
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11 

Week 22: 29 mei t/m 2 juni 2017  
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13  
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47  

De genezing van een verlamde, Handelingen 
3:1-10 
 
 

 
Verkeersexamen 2017.  
Op donderdag 11 mei hebben de kinderen van groep 7 meegedaan aan het praktisch 
verkeersexamen.  Alle kinderen zijn geslaagd voor het theoretisch en praktisch verkeersexamen!  
Van harte gefeliciteerd.  
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Centrale Eindtoets groep 8 2017 / Voortgezet Onderwijs. 
Na acht jaren onderwijs hebben de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets naar verwachting 
gemaakt. Onze schoolscore (536,6) ligt ruim boven het landelijk gemiddelde.(535.1) Een prima 
resultaat. 
De schoolkeuze gesprekken zijn afgerond en alle leerlingen weten naar welke school van Voortgezet 
Onderwijs zij zullen gaan.  
 
Wijziging data rapportgesprekken!!!! 
De data voor het meegeven van de rapporten en de 10 minutengesprekken zijn een week 
opgeschoven. Het rapport wordt meegegeven op woensdag 26 juni. De gesprekken gaan 
plaatsvinden op 27, 28 en 29 juni. 
 
Oudertevredenheidspeiling / onderwijsinhoudelijke nieuwsbrief. 
Vanuit de oudertevredenheidspeiling zijn een aantal speerpunten opgepakt om in te zetten bij de 
schoolontwikkeling. Inzicht geven in het onderwijs op school, meer- en hoogbegaafdheid, omgaan 
met sociale media, begeleiding van kinderen met gedragsmoeilijkheden zijn onderwerpen die al op 
de agenda staan en in het komende jaar verder opgepakt worden. 
Naast de reguliere nieuwsbrief ontvangt u ook drie keer per jaar een onderwijsinhoudelijke 
nieuwsbrief. Vandaag de eerste. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u altijd bij 
ons aankloppen. 
 
Schooltijden. 
In het schooljaar 2017/2018 zullen de huidige schooltijden blijven zoals ze zijn. In komend schooljaar 
zal  opnieuw besproken worden hoe om te gaan met de schooltijden. U als ouders zullen daar d.m.v. 
een vragenlijst in worden betrokken. Samen met het team en de medezeggenschapsraad zal dit 
proces opgepakt worden. 
 
Studiedag. 
Vrijdag 2 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de studiedag. Als team kijken we terug op het schooljaar 
en vervolgens worden de nieuwe plannen besproken. Ook zal de groepsindeling en verdeling van 
leerlingen voor komend schooljaar aan de orde komen. Zodra er meer duidelijkheid is wordt u 
geïnformeerd. 
 
De Groene inval. 
Zondag 21 mei bent u welkom bij de Familiedag van de Groene Inval. A.s. zondag 
kun je daar schatgraven, pannenkoeken bakken, koe melken, de proefjes kraam 
bezoeken en de bijen bezoeken. Van harte uitgenodigd. 
 
 
 
 
 
 
Zomerlezen kan overal!!! 
Zomervakantie. Zes weken lang lekker luieren, heerlijk! Maar weet u dat 
niveauverschillen tussen leerlingen voor een groot deel ontstaan tijdens de vakantieperiodes? Uit 
onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen tijdens de zomervakantie in niveau gelijk blijven of 
zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen na de vakantie een hoger leesniveau hebben. Hoe 
voorkom je die zomerdip?  Door in de zomervakantie regelmatig met je kind te lezen. 



Liefst iedere dag een minuut of tien.(Met de volgende tips moet het lukken.) Wat kan er gelezen 
worden? Alles wat je kind leuk vindt, kun je samen lezen. Natuurlijk kun je gewoon boeken lezen, 
maar denk ook eens aan een folder van de dierentuin of pretpark waar jullie 
naar toe gaan. Zo krijgt een leesoefening een echt vakantie tintje. Ook strips, 
vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk om te lezen.  
Samen lezen kan heel gezellig zijn. Er zijn vele mogelijkheden: uw kind leest 
u voor, u leest voor, uw kind leest mee, wijst aan waar u bent, samen hardop 
lezen, om de beurt een zin,  kind  laten ontdekken waar u een foutje leest 
enz. Het gaat erom dat je kind leeskilometers maakt en er plezier in 
houdt…………. 
Dus ons advies …., pak naast de zwemspullen, de bal en de knuffel ook een 
paar leuke boeken in! 
En…… 
 
De vakantiebieb komt eraan! 
Lees deze zomer met de vakantieBieb-app van de Bibliotheek. Dit jaar komt de Bibliotheek met een 
nieuwe editie, met meer jeugdtitels dan ooit. Voor ieder kind vanaf 6 jaar is er wat leuks te doen. 
Download vanaf 1 juni de app en win een iPad Mini. 
Kijk voor informatie op www.vakantiebieb.nl. 

 
 
Vrijdagmiddag 15.30 uur. 
Dank aan de familie Zonneveld en aan Rens en Jorik  
( groep 7) voor het organiseren van de nieuwe 
houtsnippers. 
We zijn er blij mee. 
 
 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 
 

Activiteitenkalender  2016 - 2017 
 

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 
26  1 t/m 8  2e rapport mee 

27-28-29  1 t/m 8  10-minuten afsluitende gesprekken (facultatief) 
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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 
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 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


