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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 21.
Baarn, 23 juni 2017.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Verhalenrooster Kind op Maandag.
Veertig dagen na zijn opstanding is Jezus naar de hemel gegaan. Zijn leerlingen hebben hun meester
niet meer in hun midden. Maar ze hebben nog wel zijn woorden, ze weten nog hoe hij liet zien dat
Gods koninkrijk dichterbij kwam. Gesteund door de heilige Geest gaan ze verder met het werk dat
Jezus begonnen is. Zo horen steeds meer mensen over het evangelie, het goede nieuws. Het is niet te
stoppen!
Week 26: 26 t/m 30 juni 2017
Barnabas en Saulus gaan op reis, Handelingen
13:1-12
Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49
Paulus en de waarzegster, Handelingen
16:11-18

Week 27: 3 t/m 7 juli 2017
Paulus en Silas worden gevangen genomen,
Handelingen 16:19-24
Liederen in de nacht, Handelingen 16:25-40
De zonen van Skevas,
Handelingen 19:13-20

Vossenjacht. (zie ook nieuwsbrief nummer 19)
Binnenkort gaan we met elkaar de vossenjacht fietsen. De tocht is ongeveer 45
minuten tot een uurtje fietsen. Wellicht is het een idee om de jongere
kinderen achterop te nemen. Denkt u aan het opgeven via de invullijst in de
klas van uw kind? Als gezin hoeft u zich maar één keer op te geven.
Voor iedereen staat er tussen 17.30 uur en 19.00 uur een klein hapje en wat te
drinken klaar. Bij terugkomst staat er ook een versnapering klaar.

Prikactie op dinsdag 27 juni a.s.
Afgelopen week heeft u bericht gehad over de landelijke
actie van 27 juni a.s. waar wij als stichting en school bij
aansluiten.  In heel Nederland zal een prikactie gehouden
worden om nu echt bij de politiek aandacht te vragen
voor het onderwijs. De school zal die dag het eerste uur
gesloten zijn. Op dinsdag 27 juni a.s. zullen de schooldeuren om 9.25 uur open gaan i.p.v. 8.25 uur.
In de brief die vorige week donderdag verstuurd is, kunt u uitgebreidere informatie vinden.
Afscheid leerlingen.
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief is groep 8 op de terugreis vanuit het schoolkamp in
Leusden. Ook wordt er een prachtige musical ingestudeerd. Op dinsdag 4 juli a.s. wordt de
spetterende musical: “Niet te filmen”, opgevoerd voor leerlingen, ouders en genodigden. ‘s Morgens
is er een voorstelling voor de leerlingen van groep 3 t/m 7,
’s middags mogen oma’s en opa’s komen kijken en ‘s avonds is de slotuitvoering voor de ouders.
Vanaf deze plaats wensen wij alle leerlingen die vanaf de Guido de Brès naar een andere school gaan
het allerbeste. Dank voor jullie bijdrage aan de goede sfeer in de afgelopen jaren.
Drinkbeker en broodtrommel actie basisscholen Baarn.
Sinds 2016 zijn alle basisscholen in Baarn bezig met kinderen te leren over het verstandig omgaan
met afval. En ook als scholen streven we naar steeds minder afval. We willen zoveel mogelijk een
afvalvrije school worden (zie: www.afvalvrije.school.) Helpt u mee? Wij willen u vragen om voortaan
geen drinkpakjes, blikjes, flesjes en plastic verpakkingen meer mee te geven naar school. Dat helpt
voor een schoner milieu. En het levert een besparing op in de kosten, omdat er minder afval hoeft te
worden opgehaald.
De gemeente Baarn ondersteunt deze actie van de basisscholen. Alle scholieren krijgen daarom gratis
een Dopper drinkbeker en een brood- en fruit trommeltje. De beker en trommeltjes zijn afwasbaar
(ook in de vaatwasser), zodat ze steeds weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Door de beker en de
trommeltjes te gebruiken, hoeven er geen wegwerpverpakkingen meer te worden meegenomen. Dat
scheelt heel veel plastic afval op school.
In de eerste week van het nieuwe schooljaar (op 24 augustus 2017) zullen de beker en bakjes
uitgereikt worden aan de leerlingen. U hoeft dus voor het nieuwe schooljaar zelf geen
beker of lunchtrommeltje te kopen.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender 2016 - 2017
Juni
23
26
27-28-29

6
Floriade
de Groene inval
1 t/m 8 2e rapport mee
1 t/m 8 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

