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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 20.
Baarn, 15 juni 2017.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Groepsorganisatie 2017/2018
In het nieuwe schooljaar starten we met 11 groepen.
De verdeling van de groepen ziet er als volgt uit:
Groep 1/2a
Janine Breg (ma.di.) Rianne Haas. (wo, do, vr.)
Groep 1/2b
Lianne van Duuren. (ma- vr.)
Groep 1/2c
Marijke Terluin. (ma.di), Henriette Koswee. (wo, do, vr.)
Groep 3 a
Annemiek van Mourik. (ma- vr.)
Groep 3 b
Petrie Roolvink. (ma- vr.)
Groep 4
Liza Kinderdijk. ( ma, di, wo, vr.) Willemijn Kramer. (do.)
Groep 5 a
Petry Meurs. (ma, di,wo.), Petra de Waard. (do, vr.)
Groep 5 b
Veerle Lucas (ma- vr.)
Groep 6
Kitty van den Berg. (ma, di), Bouwien Buijtenhuis. (wo, do, vr.)
Groep 7
Mandy van den Broek. ( ma, wo, do, vr.) Annelies van Manen. (di.)
Claire Visee LIO. stagiaire ( wo, do.)
Groep 8
Marjan van der Wal. (ma,di, wo, vr.) Annelies van Manen (do.)
IB taken onderbouw / zorgcoördinator/ waarnemend.
IB taken bovenbouw.
(O)ICT.
ICO (interne coördinator opleidingen).
Administratie.
Bouwcoördinatoren.
Directie.

Els Bours.
Kitty van den Berg.
Annelies van Manen.
Marjan van der Wal.
Ineke Kerssies.
Annemiek van Mourik. (onderbouw)
Marjan van der Wal. (bovenbouw)
Jan Visscher.

Ook zullen in verschillende groepen komend jaar stagiaires aanwezig zijn. Wanneer duidelijk is in
welke groep zij gaan lesgeven zal dit in de nieuwsbrief worden vermeld.
De ouder(s), verzorger(s) van de groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a en 3b, 5a en 5b ontvangen vandaag
ook de leerlingenlijst. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouder(s), verzorger(s)
de meest recente lijst met adressen en telefoonnummers.

Wenmomenten voor de leerlingen van groep 2.
De leerlingen van groep 2 gaan drie keer wennen in groep 3 bij juf Annemiek en juf Petrie. De data
zijn: 13 juni, 20 juni en 28 juni. De leerlingen zullen er thuis zeker over vertellen.
Beste kinderen en ouders van de Guido de Brès,
Even een kort berichtje, hier in de nieuwsbrief, van mij:
Liza Kinderdijk.
Je hebt als het goed is al gezien bij welke juffen je volgend jaar in de klas komt, maar de
kinderen van groep 4 zagen daar mijn naam staan en weten nog niet wie ik ben.
Volgend jaar ga ik, samen met juf Willemijn, werken in groep 4. Ik ben er op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag. Ik houd van z ingen, knutselen, samen leren, buiten zijn
en nog veel meer. Ik heb nu al zin in het komende schooljaar, maar tot die tijd.. wens
ik iedereen nog veel succes deze laatste schoolweken en tot volgend schooljaar!
Groeten juf Liza
Schoolkamp groep 8.
Op 20, 21 en 22 juni gaan de leerlingen van groep 8 op schoolkamp naar YMCA in Leusden. De
benodigde informatie ontvangen de ouders van groep 8 van de leerkracht. Als begeleiders gaan mee:
juf Marjan, Dennis ten Harkel (vader van Pelle), Jeroen Gerritsen (vader van Victor), Duncan van Tuijl
(student Marnix Academie) We wensen de leerlingen en begeleiders een onvergetelijk schoolkamp
toe.
Groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs.
Waar gaan de leerlingen van groep 8 naar toe:
Griftland College:
4 leerlingen
Baarnsch Lyceum:
7 leerlingen
Waldheim Mavo:
7 leerlingen
Groot Goylant Hilversum:
1 leerling
Guido de Brès Amersfoort
2 leerlingen
Oostwende college Bunschoten 1 leerling
Meridiaancollege Amersfoort
1 leerling
Axia College Amersfoort
1 leerling

Wijziging data facultatieve rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7. (Herhaling)
De data voor het meegeven van de rapporten en de 10 minutengesprekken zijn een week
opgeschoven. De groepen 1 en 2 krijgen het rapport op woensdag 21 juni mee. Deze rapporten zijn
(nog) niet in te zien via het ouderportaal. Op woensdag 21 juni kunt u via het ouderportaal het
rapport van uw zoon of dochter van groep 3 t/m 8 inzien. Dit rapport wordt meegegeven op
maandag 26 juni. De facultatieve gesprekken voor groep 1 t/m 7 gaan plaatsvinden op 27, 28 en 29
juni.
Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid om met de leerkracht te spreken dan kunt u zich
vanaf donderdag 22 juni tot en met zaterdag 24 juni digitaal inschrijven via het Schoolgesprek. U
ontvangt hierover een bericht.
Groep 8 krijgt het definitieve rapport na de afscheidsavond van dinsdag 5 juli mee.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender 2016 - 2017
Juni
15
15
21-22-23
23
26
27-28-29

3 t/m 7
1 en 2
8
6
1 t/m 8
1 t/m 8

Schoolreisje
Kleuterdag
Schoolkamp
Floriade
de Groene inval
2e rapport mee
10-minuten afsluitende gesprekken (facultatief)
Juli

4
5
7

8
Vanaf
17.00
uur

Afscheid groep 8
Fiets vossenjacht Guido de Brès!!!!!

1 t/m 7 Laatste schooldag

Alle kinderen zijn om 12 uur vrij

Vakantierooster 2016 2017
Zomervakantie

maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017

Vakantierooster 2017 2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017
maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
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 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

