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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 13
Baarn, 23 februari 2018.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Verhalenrooster Kind op Maandag.
Er verandert veel, in de verhalen van deze periode. ‘Gewone’ vissers worden leerlingen van Jezus, zieke mensen
worden beter, planten gaan groeien en stormen komen tot rust. De verhalen laten zien dat alles ten positieve
kan veranderen. Aan het begin van een nieuw jaar geeft dat hoop en vertrouwen.
In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen, het feest van het leven. Iedereen mag mee naar dat feest:
jong en oud, rijk en arm, succesvol en minder succesvol. Jezus pakt mensen bij de hand. Het dochtertje van
Jaïrus, vijfduizend hongerige mensen, bange leerlingen in een storm op het meer, kleine kinderen, zieke
mensen… alles en iedereen mag aansluiten.
Week 10 ■ 05/03 - 09/03

Week 11 ■ 12/03 16/03

Ik help je wel
Wie begrijpt dit?
Marcus 6: 30-52 en Marcus 7: 31-37
Vijf broden en twee vissen zijn
genoeg voor heel veel
mensen. Als de leerlingen
later in een storm op het
meer zijn, komt Jezus over het
water naar hen toe. En een
dove man wordt door Jezus
beter gemaakt. Drie verhalen
waarin Jezus tegen mensen
zegt: ‘Ik help je wel.’

Marcus 9: 2-29 en
Marcus 10: 13-16
Rondom Jezus gebeuren dingen die niemand kan
begrijpen. Bovenop een berg verschijnen twee
mensen van vroeger: Mozes en Elia. De stem van
God klinkt uit de hemel. Het is niet erg als je dat niet
allemaal kunt begrijpen. Jezus zet de kinderen
vooraan: Het koninkrijk van God ontvang je als een
kind.

Olympische Winterspelen 2018 groot succes op de Guido de Brès en in
PyeongChang.
We kunnen terugzien op zeer geslaagde activiteiten tijdens de Spelen. Alle
groepen hebben gewerkt aan het project “De Olympische Winterspelen”. Er is
veel kennis opgedaan over verschillende landen in Europa. Er is gezongen,
kleuters hebben live wedstrijden gevolgd, prachtige kunstwerkjes zijn gemaakt,
posters hebben in de gang gehangen.
Een wel heel bijzondere activiteit is het organiseren van de vakantiereis van juf
Mandy naar Italië. De leerlingen van groep 7 hebben van veel plaatsen welke juf
Mandy gaat bezoeken informatie verzameld. Zelfs zijn de prijzen verschillende
overnachtingen vergeleken. Zij zal zeker gaan genieten.
Ook vanaf deze plaats feliciteren wij de sporters in Zuid Korea.

Woensdag 14 maart: Stakingsdag!
Sinds vorige maand zijn er estafettestakingen in het basisonderwijs. Op woensdag 14 maart is onze regio aan de
beurt. Binnen onze stichting is een groot deel van het onderwijzend personeel van plan om op die dag met de
staking mee te doen. Dit betekent dat het niet zal lukken om de scholen op 14 maart open te houden. Als
directeuren van onze stichting ondersteunen wij deze actie. In de bijlage vindt u een brief van de gezamenlijke
directies.
Een bericht vanuit de Calvijnkerk.
Op woensdagmiddag 14 maart is er om 15.00 uur in de Calvijnkerk (Tromplaan 7) een kerkdienst voor kinderen
(ouders ook welkom!). Een kerkdienst op woensdag? Jazeker, woensdag 14 maart is het ‘biddag voor gewas en
arbeid’. Een speciale dag om te bedenken dat niet alles vanzelfsprekend is en wij heel veel dingen in ons leven
ontvangen van God. Kom jij ook mee bidden, zingen en luisteren naar een mooi verhaal uit de Bijbel? Je bent
van harte welkom!
Ds. Martin van Dam
Een bericht van de Groene inval Baarn.
Van de Groene Inval ontvingen we een bericht over een aantal
activiteiten die zij organiseren. Dat gaat o.a. over de schooltuintjes.
Zelf een eigen stukje grond bewerken? Zelf zaaien en oogsten?
Lekker vieze handen krijgen? Groenten van eigen tuin eten en
vazen vol met bloemen plukken? Het kan allemaal met je eigen
schooltuintje! Onder begeleiding van de beheerders van De Groene Inval Paul Smet en Kylie Verkaart ga je tien
soorten groenten en zes soorten bloemen zaaien. De oogst mag je natuurlijk mee naar huis nemen! Dat kan al
vrij snel als de als eerst gezaaide tuinkers geoogst wordt en dat gaat door tot de laatste week als de laatste
bloemen worden geplukt.
Ook kan er weer worden ingeschreven voor Ouder & Kind tuinieren. Dit is om de kinderen in de lagere groepen
met hun papa, mama, opa of oma ook in de gelegenheid te stellen kennis te maken met tuinieren. Via de
school worden vanaf 22 februari de inschrijfformulieren verspreid. Op donderdag 8 maart worden de ingevulde
formulieren weer bij de scholen opgehaald. Ook kun je je inschrijven via onze website www.degroeneinval.nl.
Het inschrijfformulier is te vinden onder menu-optie ‘De Groene Inval’ - ‘Schooltuinen’. De kosten voor een
schooltuintje zijn € 22.50. Dit is inclusief begeleiding, bemesting van het tuintje, de gebruikte zaden en de
oogst. Het seizoen duurt van 9 april tot 27 september. Voor meer informatie kunt u kijken op de website
www.degroeneinval.nl, een mail sturen naar info@degroeneinval.nl of bellen met Paul Smet, tel.nr. 5416013.
Tijdens de voorjaarsvakantie op woensdag 28 februari organiseert De Groene Inval ‘Uilenballenpluizen’. Deze
activiteit is geschikt voor kinderen vanaf groep 5 van de basisschool. Kosten zijn € 1,- Dit geld gaat naar de
Vogelwerkgroep. Aanmelden voor deze activiteit kan tot en met 22 februari via het e-mailadres
info@degroeneinval.nl.
Voorjaarsvakantie.
Vanaf maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart is de school gesloten. Iedereen een fijne voorjaarsvakantie
gewenst.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.
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Wie woont of werkt waar?
Verkeersexamen Praktijk
CITO weken

Juni
7

7,8

Atletiekdag

Pauluskerk

8
11
14
14
19
22
25
week 26
27
27

1 t/m 8
Studiedag
6
9.00
Polderproject
1/2
Kleuterdag
3 t/m 7
Schoolreis
5a
9.00-12.00 Boerderijbezoek
6
Floriade
5b
9.00-12.00 Boerderijbezoek
7
Fietstocht Polder
1 t/m 88
Rapport open in ouderportaal.
1/ 2
19.00
Schoonmaakavond
a,b,c

Alle kinderen vrij

Juli
2
2 t/m 4
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Schoolkamp.
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Zomervakantie

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

Studiedagen:
Studiedag (alle leerlingen vrij)
maandag 18 september 2017.
Studiedag groepen 1/2a,b en c (leerlingen vrij) woensdag 11 april 2018.
Studiedag (alle leerlingen vrij)
vrijdag 8 juni 2018

Vakantierooster 2018/ 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend/ meiweek
Hemelvaartsdagen
Pinksterweekend
Zomervakantie
Laatste middag
Studiedagen:

maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 19 april t/m vrijdag 4 mei 2019
donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019
vrijdag 19 juli 2019

De studiedagen zijn nu nog niet bekend.

