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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 14 
 
Baarn, 12 maart 2018. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s),  
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Ilse Jansen. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.  
 
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 12 ■ 19/03 - 23/03 

Waar hoop je op? 

Marcus 10: 17-27, 46-52 en 
Marcus 11: 1-10 

Een man vraagt aan Jezus wat 
hij moet doen om met God te 
kunnen leven. Het antwoord is niet wat hij gehoopt 
had: ‘Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan 
de armen.’ Bartimeüs roept het uit als Jezus voorbij 
komt. Jezus vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik voor je 
doe? Waar hoop je op?’ 

Bij de poorten van Jeruzalem zwaaien de mensen 
met palmtakken en ze juichen Jezus toe. Waar hopen 
zij op? 

Week 13 ■ 26/03 - 30/03 

Een nieuw begin 

Marcus 14: 32-52, 15: 1-15 en 16: 1-8 

In het verhaal van de eerste week zei Jezus tegen de 
dochter van Jaïrus: Sta op! Deze week horen we hoe 
Jezus zelf sterft. Maar ook op bij hem klinkt een 
stem: ‘Sta op!’ Het graf is leeg. God maakt een 
nieuw begin. 

 
Pasen 2018 op de Guido de Brès. 
Zoals u al hebt vernomen uit de brief van afgelopen woensdag 7 maart zijn wij op school begonnen met de 
veertigdagentijd en leven wij toe naar Pasen. 
In de komende weken sparen wij iedere maandag voor Het Parkgebouw. Dit tehuis voor dementerende 
bejaarden kan goed spelletjes gebruiken om de geestelijke- en lichamelijke toestand van de ouderen te 
activeren.  Zo kunnen zij bijvoorbeeld een aantal exemplaren van het spel ‘Tiptoi’ en een sjoelbak met grote 
gaten gebruiken. 
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Op woensdag 21 maart wordt in de weekopening de tussenstand bekend gemaakt en tijdens de Paasviering 
van 29 maart zal het eindbedrag bekend gemaakt worden. 
Vanaf volgende week gaan de leerlingen een schoenendoos versieren voor de Paaslunch.  
De leerlingen kunnen komende periode vast een opa, oma of oudere uitnodigen voor de lunch. 
 
Alle data nog een keer op een rij: 
’s maandags: sparen voor Het Parkgebouw 
vanaf 19 maart: schoenendoos meenemen 
21 maart: viering in de hal over 40-dagentijd 
29 maart: Paasviering en lunch 

leerlingen zijn om 14.00 uur vrij. 
 
  
Staking. 
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief die we u voor de vakantie gestuurd hebben, zal de school op woensdag 
14 maart gesloten zijn in verband met de staking van onderwijspersoneel. Wanneer wij nu onze stem niet meer 
laten horen aan de politiek zal het onderwijs de komende jaren alleen maar achteruit gaan en zullen groepen 
steeds groter worden. We realiseren ons dat het niet prettig is voor u als ouders maar hopen wel dat u begrijpt 
dat we dit moeten doen met het oog op de toekomst van onze leerlingen. 
 

Lentekriebels. 
In de week van 19 maart doen wij, zoals ieder jaar, mee aan het project Lentekriebels. De 
Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en 
basisonderwijs  en is van 19 t/m 23 maart 2018. Deelnemende scholen geven een week 
lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Elk jaar staat er een thema centraal. 
Dit jaar is dat thema Anders?! We besteden aandacht aan diversiteit. Dit is een breed 
thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en culturen. Maar 
ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek. 
Het doel is om kinderen de juiste informatie mee te geven voor een gezonde seksuele 
ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op latere 
leeftijd seksueel verantwoorde  keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge 

leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks, 
verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn. 
Meer informatie kunt u vinden op www.seksuelevorming.nl 
 
Leerlingtevredenheidspeiling. 
In de periode van 12 t/m 23 maart zal bij de leerlingen van groep 5 t/m 8 de tweejaarlijkse tevredenheidspeiling 
worden afgenomen. Dit gebeurt digitaal en tijdens de schooluren. 
 
De week van het geld. 
De Week van het geld 2018 vindt plaats van 12  tot en met 16 maart. Het doel van deze themaweek is om 
leerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd 
voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan! Groep 7 en 8 
volgen een speciale gastles. 

Verkeersweken /De verkeerskar. (12 t/m 23 maart.) 
De verkeerskar is een aanhangwagen met educatief materiaal bedoeld om kinderen vertrouwd te laten raken 
met het verkeer. In de kar vinden we een uitgebreid assortiment materialen aan op het gebied van praktische 
verkeerseducatie om binnen én  buiten met verkeer bezig te zijn. In de kar vindt we puzzels, een verkeerskleed 
met accessoires, verkleedmateriaal, diverse verkeersspellen, duplo, cd en spelcomputer, step, stelten, 
stoepkrijt, levend ganzenbord en een parcours voor op het plein. Voor alle groepen zijn er suggesties en 
handleidingen om snel aan de slag te gaan. Deze twee weken wordt op de Guido veel aandacht besteed aan het 
verkeer. De verkeerskar helpt ons daarbij. Dank aan de verkeersouder Eric Bakker (Marit groep 8) die al jaren 
ons helpt om dit mogelijk te maken. Veerle Lucas is onze coördinator verkeer. 

Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8. 
Op vrijdag 23 maart vindt het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 plaats. Teams van alle 
basisscholen in Baarn spelen dan tegen elkaar. Mooi om te zien dat ieder jaar opnieuw te zien is dat er met veel 
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plezier wordt samengespeeld, ook om te winnen. We hopen op een mooie dag met goede 
weersomstandigheden. Nadere informatie ontvangen de groepen 7 en 8 via de leerkracht. 
 
Speellokaal omgetoverd tot stemlokaal. 
Woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum voor of tegen de  
Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 plaats. Hierbij wordt het  
speellokaal gebruikt als stemlokaal. Dit kan enige hinder bij de ingang van de kleuterschool geven. 
 
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders voor de Medezeggenschapsraad. 

De medezeggenschapsraad geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken en 
invloed te hebben op het beleid van de school.  
 
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar 1,5 uur over beleids- en onderwijszaken die onze 
school betreffen. De MR heeft in deze zaken deels instemmingsrecht en deels adviesrecht en 
regelmatig dienen we als klankbord voor de directie. Belangrijke onderwerpen zijn  o.a. de 
formatie, de begroting, 4-jaren schoolplan, link naar GMR en stichting beleid, risico inventarisatie 
en evaluatie. 
 
De MR bestaat uit drie leerkrachten: Bouwien Buijtenhuis, Willemijn Kramer- Maassen en Marijke Terluin; en 
drie ouders: Monique Das,  Gerdine Prins en Paul van de Weerd. 
 
De zittingstermijn van een MR-lid is 3 jaar. Tussen het einde van dit schooljaar en volgend schooljaar verlopen 
de termijnen van alle ouders in de MR. Er komen dus 3 vacatures vrij voor de MR inclusief de rol van voorzitter. 
We willen dit gefaseerd laten verlopen, zodat de nieuwe leden de taken gefaseerd kunnen overnemen.  
 
Vragen of interesse in een plek binnen de MR? Stuur dan s.v.p. een mail naar: mrguido@guidodebres.nl of 
spreek ons aan op het schoolplein! 
 
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 

Bijlagen. 
In de bijlage vindt u een aantal flyers van diverse activiteiten in Baarn waar uw kinderen aan kunnen 
deelnemen: High Five en Kinderjury.  
 
Ga voor goud tijdens de Sportivunse Spelen! 
Sportivun organiseert op woensdag 14 maart de officiële Sportivunse Spelen bij sportcentrum 
De Trits in Baarn. Beleef van half 9 tot 5 een fantastische sportdag met als thema de Olympische 
Winterspelen! 
  
Wegens de landelijke staking van basisscholen kunnen kinderen op woensdag 14 maart niet naar 
school. Een dagje vrij klinkt voor velen als muziek in de oren, maar niet voor alle ouders die nu in de problemen 
komen met de opvang van hun kind. Om ouders volledig te ontlasten en kinderen een geweldige dag te 
bezorgen, organiseert Sportivun op deze dag de Sportivunse Spelen! 
  
Je bent van half 9 ’s ochtends tot 5 uur ’s middags aan het bobsleeën, curlen en nog veel meer. En dit alles voor 
slechts € 32,50 per persoon all-in! Geef je samen met minstens 4 vriendjes op en ontvang liefst 15% 
groepskorting per persoon! Vanaf 3 uur ’s middags kun je weer opgehaald worden door je ouders, maar je mag 
natuurlijk ook tot het einde blijven. 
 
Win jij de gouden medaille tijdens de Sportivunse Spelen? Meld je dan nu aan via; 
https://sportkampenvansportivun.nl/kampen/stakingsdag-14-maart/ 
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Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  

Activiteitenkalender  Ouders 

2017 - 2018 

 
Maart 

12 7  Informatieavond ouders   Verkeersexamen  
12-16 7 en 8  De week van het geld. 
12-23 1 t/m 8  Verkeersweken 
19-23 1 t/m 8   Week van de lentekriebels. 

23 7 en 8 Schoolvoetbaltoernooi 
30-03/ 
02-04 1 t/m 8  Pasen 

 

April 
5 7  Verkeersexamen Theorie 

6 5a 
5b 

9.30 
10.45 Carillonproject                                                        Pauluskerk 

9 6 9.30 Carillonproject                                                       Pauluskerk 
9 1 t/m 8  Opening Project Lente 

9-23 1 /2a,b,c  Project Rondje Zuivel 

11 1 /2a,b,c  Studiedag leerkrachten groep 1/2a,b,c De leerlingen groep 
1/2a,b,c zijn vrij. 

20 1 /8  Koningsspelen 
27-04/11-0
5 1 t/m 8  Meivakantie 

 

Mei 
14-28 8  Leskist Bijen 

16 1 t/m 8  Afsluiting Project Lente 
17 8 9.00 Bijenles                                                             Groene Inval 
17 1 & 2 13.10 Muziekvoorstelling “Zwier” in de Speeldoos. 
17 4,5  School-zwemfestijn 
21 1 t/m 8  2e Pinksterdag                                              alle kinderen vrij
22 7  Verkeersexamen   posten-avond 

22 
3a 
3b 
4 

10.00 
11.00 
13.15 

Wie woont of werkt waar?                                   Pauluskerk 

23 1 t/m 8  Luizencontrole. 
24 7  Verkeersexamen Praktijk 

28-5/15-6 1 t/m 8  CITO weken 
 

Juni 



7 7,8  Atletiekdag 
8 1 t/m 8  Studiedag                                                   Alle kinderen vrij 
11 6 9.00 Polderproject 
14 1/2  Kleuterdag 
14 3 t/m 7  Schoolreis 
19 5a 9.00-12.00 Boerderijbezoek 
22 6  Floriade 
25 5b 9.00-12.00 Boerderijbezoek 

week 26 7  Fietstocht Polder 
27 1 t/m 88  Rapport open in ouderportaal. 

27 1/ 2 
a,b,c 

19.00 Schoonmaakavond 

 

Juli 
2 1 t/m 7  2e rapport mee 

2 t/m 4 8  Schoolkamp. 
3-4-5 1/ m 7  10 minuten gesprekken (facultatief) 

10   Afscheid gr 8 
11   Sport en Speldag 
13 1 t/m 7  Laatste schooldag 

16-07/24-0
8 1 t/m 8  Zomervakantie 

 
 
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 
 
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 maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018 
Kerstvakantie  maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie  maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019 
Paasweekend/ meiweek vrijdag 19 april t/m vrijdag 4 mei 2019 
Hemelvaartsdagen donderdag 30 mei t/m vrijdag  31 mei 2019 
Pinksterweekend maandag 10  juni 2019 
Zomervakantie maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019 
Laatste middag vrijdag 19 juli 2019 
 



Studiedagen: 
De studiedagen zijn nu nog niet bekend. 
 


