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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 19. 
 
Baarn, 9 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 24: 12 t/m 16 juni 2017  
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42  
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40  
Saulus wordt geroepen, 
Handelingen 9:1-9 

 

Week 25: 19 t/m 23 juni 2017  
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35  
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43  
Petrus wordt bevrijd door een engel, 
Handelingen 12:1-19 

 

 
Volgend schooljaar. 

De tijd breekt aan dat leerlingen en ouders vragen: wie wordt de juf of meester van de groep na de 

zomervakantie. We hebben de formatie voor 2017/2018 zo goed als afgerond. Invulling van dagen en 

uren is ieder jaar weer een mooie puzzel. Met alle scholen van de stichting PCBO Baarn Soest is 

afgesproken om zoveel mogelijk op eenzelfde moment de groepsindeling bekend te maken. Op 

donderdag 15 juni a.s. zult u dan ook worden geïnformeerd betreffende de groepsverdeling en welke 

leerkracht gaat lesgeven in welke groep.  

 

Wennen in groep 3. 

Op dinsdagmiddag 13 juni  a.s. van 13.15 uur tot 14.00 uur gaan de kinderen van groep twee voor het 

eerst wennen in groep 3. De andere wenmomenten zijn dinsdagmiddag 20 juni  en woensdagochtend 

28 juni. De kinderen worden door de leerkracht opgehaald en teruggebracht.  
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Informatie over de  voorbereiding 

en begeleiding van de schoolreis 

groep 5 t/m 7. 

Op 15 juni gaan de groepen 5 t/m 

7 naar het avonturenpark 

Hellendoorn. 

Als begeleiding gaan leerkrachten 

en stagiaires mee. Het park is al 

meerdere keren met de school 

bezocht. 

Door middel van een een les 

digitale vaardigheden, waarbij ze de plattegrond van het park moeten bestuderen worden de 

leerlingen goed voorbereid. 

Er worden twee vaste plaatsen in het park aangewezen ( tassen plek en in/uitgang) waar een 

begeleider aanwezig is. De overige begeleiders begeleiden eerst de leerlingen van groep 5. Daarna 

mogen de leerlingen van groep 5 die dat willen , zelf in groepjes door het park of zij kunnen bij een 

begeleider blijven. Alle leerlingen en leerkrachten dragen een geel schoolshirt. 

 
Wijziging data rapportgesprekken!!!! (Herhaling) 
De data voor het meegeven van de rapporten en de 10 minutengesprekken zijn een week 
opgeschoven. Het rapport wordt meegegeven op maandag 26 juni. De gesprekken gaan plaatsvinden 
op 27, 28 en 29 juni. 
 
 
Uitnodiging Guido’s fiets vossenjacht op 5 juli  a.s.!! 

Normaliter vindt op de laatste woensdag van het jaar de rapportavond plaats. Deze 

is echter vanwege het eerder meegeven van het rapport komen te vervallen, maar 

omdat we toch het jaar met een gezellige gezinsactiviteit willen afsluiten willen wij 

jullie uitnodigen voor de Guido’s fiets vossenjacht! 

 

Op woensdag 5 juli wordt er tijdens een fietstocht gespeurd naar “vossen”. Het 

thema voor de vossenjacht is Sport. Leerkrachten en stagiaires staan op verschillende punten langs 

de route. Wordt de door hen uitgebeelde sport geraden, dan verdien je een letter. De verdiende 

letters vormen samen een woord. Meeneemtip: een potlood of pen :-)  

 

De route en het antwoordblad krijgen jullie wanneer je met de fietstocht start. Er zijn 2 

startmomenten. Tussen 17.00 uur en 18.00 uur kunnen de gezinnen met achternamen startend met 

A t/m L starten en tussen 18.00 uur en 19.00 uur kunnen de gezinnen met de achternaam starten 

met M t/m Z.  

Op deze manier spreiden we het aantal gezinnen over de te fietsen route.  

Willen jullie via het kleuterplein lopend met de fiets in de hand naar het grote plein komen? De 

gespannen linten wijzen de weg naar het grote hek, waar leerkrachten klaar staan om de route uit te 

delen en tevens is dit het startpunt van de fietstocht.  

De vossen staan tot 19.45 op hun post.  

Op het grote plein staat tot 20.00 een doos waarin de oplossing van de vossenjacht gestopt kan 

worden. Uit deze doos zal 1 gezin getrokken worden die een sportieve prijs wint. 

 



Naast een prijs voor het speuren is er ook een originaliteitsprijs te winnen. Wie heeft zijn of haar 

fiets het mooist versierd?  

 

De prijzen worden donderdag 6 juli uitgereikt aan de oudste van de betreffende gezinnen.  

Laat de zon maar schijnen de 5de juli! Komen jullie ook? 

 

Naast de speurtocht staat er ook voor iedereen een hapje en een drankje klaar. Bij de groepen 

hangen intekenlijsten, zou u deze in de aankomende week willen invullen? Dan kunnen wij de 

boodschappenlijst samenstellen.  Alvast bedankt! 

 

Groeten van de sport- en spelcommissie, 

Mandy van den Broek. 

Janine Breg. 

 
 
Gezocht: actieve en enthousiaste ouders voor de GMR.  
Wist jij dat jouw school één van de 10 scholen binnen de Stichting PCBO Baarn-Soest is?  
En wist jij dat een groot deel van het beleid op school binnen deze Stichting bepaald wordt? 
En vind jij het belangrijk om daaraan bij te dragen?  
Dat kan!! 
  
Meld je aan voor een plaats in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van onze 
stichting.  
  
De GMR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders van de scholen van de Stichting PBCO. De GMR 
houdt zich vooral bezig met zaken die “bovenschools” geregeld zijn of die van belang zijn voor een 
meerderheid van de scholen, bijvoorbeeld meerjarig financieel beleid, strategisch (onderwijs)beleid, 
personeelsregeling, onderlinge samenwerking scholen, fusies en nieuwbouw/belangrijke 
verbouwingen. Soms geeft de GMR advies aan het bestuur van de Stichting, in andere gevallen heeft 
zij instemmingsrecht. De onderwerpen zijn bij Wet geregeld, dus is de GMR  daarmee een belangrijk 
orgaan in de ontwikkeling van de Stichting en dus ook van onze school.  
  
Met ingang van 1 juli zijn er twee zetels in de GMR voor ouders (de oudergeleding) vacant.  
Ben jij ouder van één of meer kinderen op onze scholen. Dan kun je je hiervoor aanmelden. 
  
Wat vraagt de GMR van je? 
Een actieve inzet met een positief-kritische blik. En dat 6 – 7 bijeenkomsten per jaar. Over een jaar 
gemeten is de inspanning dus te overzien. 
  
Wat biedt de GMR? 
Geen geld, geen lintje van de Koning en geen eeuwige roem. Wel een goed gevoel omdat ook jij 
bijdraagt aan het geheel, een blik achter de schermen van jouw school en natuurlijk veel gezelligheid.  
  
Hoe stel ik mij kandidaat? 
Door voor 16 juni a.s. een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier kan je downloaden van de 
website van de stichting http://pcbobaarnsoest.nl/organisatie/gmr/ 
 
Als er één of twee kandidaten zijn, volgt automatische benoeming. Als er drie of meer kandidaten 
zijn, volgt een verkiezing. De MR-leden van de scholen kiezen uiteindelijk de kandidaten. 
  

http://pcbobaarnsoest.nl/organisatie/gmr/


Hoe kom ik aan meer informatie? 
Door contact op te nemen met Pieter van de Graaf (huidige voorzitter GMR / 06-2506 6315) of Jelle 
de Boer (nieuwe voorzitter GMR /  06 – 5025 1786). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 
 

Activiteitenkalender  2016 - 2017 
 

Juni 

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 

    
23  6 Floriade                                                 de Groene inval 

21-22-23  8 Schoolkamp  
27-28-29  1 t/m 8  10-minuten afsluitende gesprekken (facultatief) 

 

Juli 

    
    
    
4  8  Afscheid groep 8 

5 
Vanaf 

17.00 uur 
 Fiets vossenjacht Guido de Brès!!!!! 

7   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 maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017 
Kerstvakantie  maandag 25 december 2017 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een bericht vanuit Welzin Baarn. 
 
14 juni is het Buitenspeeldag! 

Op woensdag 14 juni wordt de 10e jaarlijkse Buitenspeeldag georganiseerd: die dag 

proberen Jantje Beton en Nickelodeon één grote speelplek te maken van Nederland, zodat 

100.000 kinderen onbezorgd kunnen buiten spelen. 

Ook beide speeltuinen van Baarn; Speeltuinvereniging Baarn en Speeltuin Oosterkwartier 

sluiten zich aan bij deze feestelijke dag, buitenspelen tijdens deBuitenspeeldag is alles 

behalve saai en onveilig. Maar juist uitdagend, met een stoere bucketlist die je natuurlijk af 

wilt strepen! 

 

Woensdag 14 juni organiseert Speeltuinvereniging Baarn samen met Speeltuin 

Oosterkwartier en met vele participanten* diverse activiteiten zodat zoveel mogelijk 

kinderen onbezorgd kunnen spelen. Want buitenspelen is gezond en leuk!  

Dus kom ook langs en maak je Buitenspeel Bucketlist compleet! 

De beide speeltuinen zijn deze dag gratis toegankelijk van 9:30-17:00 uur. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag.  

*Net als vorig jaar maken de deelnemende partijen - Theater de Speeldoos, Scouting, 

Groene Inval, PIT, B-Slim, Welzijn Baarn, Kinderopvang Baarn, BSO Buiten, Vita2000, Indigo 

Jazz, Kelly Timmers, Dierenambulance, BAV, GGD, Allochtonenraad en meer – er een 

onvergetelijke dag van. 

 

Fijne dag,  
 
Krista Peeters  
Coördinator Vrijwilligers&Stages, Pr&Communicatie 
0616958554 
ma-di-woe-do 
 
 

http://www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag

