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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 15 
 
Baarn, 3 april 2018. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s),  
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Jealey Hodde en Feline Roest. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.  
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Als ik de baas zou zijn… Hoe zou de wereld er dan uit zien? 
Dat is één van de vragen waar de kinderen over nadenken aan de hand van de bijbelverhalen van deze periode. 
We lezen de verhalen van de profeet Samuel en de koningen David en Saul. Het zijn spannende en 
meeslepende verhalen, waarin de vraag wordt gesteld wie het eigenlijk voor het zeggen heeft in een land. 
Onder de verhalen ligt de vraag: Hoe zou het zijn als God het voor het zeggen heeft? Stel je voor dat God in 
onze wereld de dienst uitmaakt; in wat voor wereld leven we dan? 

In het voorjaar lezen we een lange serie verhalen over het koningschap van Israël. We horen over de profeet 
Samuel, over koning Saul en koning David. Het zijn niet zomaar verhalen over een bepaald land waar iemand de 
baas is. In de bijbel laat een goede koning zien wat er gebeurt als God het voor het zeggen heeft. Dat het niet 
makkelijk is om zo’n goede koning te vinden, blijkt ook uit de verhalen. 
  

Week 14 ■ 03/04 - 06/04 
Ik luister 
1 Samuel 1 en 1 Samuel 2: 
1-26 
God luistert naar mensen, 
zelfs als ze heel zachtjes 
bidden. Dat ontdekt Hanna die in de tempel haar 
verdriet voor de Heer neerlegt. Dat het voor mensen 
soms moeilijk is om te luisteren, blijkt uit het verhaal 
over de zonen van Eli. Hun vader is priester, maar zij 
doen verkeerde dingen. 

Week 15 ■ 09/04 - 13/04 
Is God hier? 
1 Samuel 3: 1-18 en 1 Samuel 
4: 1-22 
In de nacht hoort de kleine 
Samuel een stem. Het is niet 
de stem van Eli; God roept 
hem. Zo weet Samuel dat God bij hem is. De zonen 
van Eli denken dat God bij het leger is als de ark 
daarnaartoe wordt gebracht. Dan zijn ze vast 
onoverwinnelijk! Maar het loopt anders. Israël 
verliest de oorlog van de Filistijnen en de ark wordt 
geroofd. 

 
Pasen vieren op de Guido de Brès doe je samen. 
Afgelopen donderdag hebben de leerlingen een bijzondere 
paasviering gehad. De dag begon met een musical opgevoerd 
door de leerlingen van groep 8. 
De leerlingen hadden allemaal een doos versierd en gevuld met 
een lunch voor twee personen. 
Elke leerling had een oudere gast uitgenodigd om samen een 
heerlijke paaslunch mee te nuttigen.  
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Het was een een gezellig geheel met volle klassen en vele blije gezichten. 
Groep 8 zou de musical eerst alleen opvoeren voor de kinderen van de school maar uit eigen initiatief van de 
leerlingen van groep 8 is er een tweede optreden geweest na de lunch en konden alle gasten komen kijken naar 
dit geweldige optreden. Een enorm succes met een volle zaal. 
Het was mooi te zien dat deze middag jong en oud zo verbond. 
In de aanloop naar Pasen is er veel aandacht besteed aan meedoen in de maatschappij.  
Wat als je niet meer mee kunt doen? Wie zorgt er dan voor je? Wie denkt er dan aan jou? En wat kunnen de 
leerlingen daaraan bijgedragen?  
Daarom hebben de leerlingen de afgelopen periode geld opgehaald om gezelschapsspellen te kunnen kopen 
voor de bewoners van het Parkgebouw waar vooral dementerende ouderen wonen. Binnenkort gaan een 
aantal leerlingen de spellen overhandigen aan de bewoners in het verzorgingshuis. 
 
Studiedag leerkrachten groep 1 /2. (herinnering) 
Op 11 april hebben de leerkrachten van groep 1 /2 een studiedag. Op de agenda staat het 
landelijk congres: “Het jonge kind” De kleuters hebben die dag vrij. 
 
Brief verzoek toestemming i.v.m. privacy. 
In verband met een nieuwe wet op de privacy zal uw kind eerdaags een brief meekrijgen 
waarin u gevraagd wordt toestemming te verlenen voor het publiceren van foto’s of filmpjes van uw kind op de 
schoolwebsite en/of facebookpagina. Eerder was het toereikend als u aangaf bezwaar te hebben maar nu zijn 
wij verplicht u jaarlijks om instemming te vragen. 
 
Een afspraak welke in de schoolgids staat.(herinnering) 
5.11 Mobiele telefoons 
Steeds meer leerlingen nemen een mobiele telefoon mee naar school. Dit is in principe toegestaan, hoewel de                 
leerlingen altijd in de gelegenheid worden gesteld om in dringende gevallen naar huis te bellen met de                 
schooltelefoon. Wel hanteren we de spelregel dat de telefoons zowel binnen als op het school -en teerplein uit                  
staan. De school is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan of het zoekraken van het toestel. 
 
Ouderavond. 
Op woensdag 18 april organiseert ons samenwerkingsverband weer een interessante ouderavond. In de 
bijlage vindt u de benodigde informatie. Wederom zeer de moeite waard! Wees er snel bij, want 
meestal is de belangstelling groot.  
 
Invallers gezocht. 
U weet dat we in het onderwijs, dus ook op onze school, dringend op zoek zijn naar meer invallers! Vanuit het 
RTC (Regionaal Transfer Center), waar ons schoolbestuur ook bij aangesloten is, is een grote wervingsactie 
opgezet. In de bijlage meer informatie daarover. 
Ook wordt er op 23 april een informatieavond voor mensen uit het bedrijfsleven die willen overstappen naar 
het PO georganiseerd. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Hogeschool Utrecht, het 
Arbeidsplatform en Transvita. (Zie bijlage) 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 
 
 
 

Activiteitenkalender  Ouders 

2017 - 2018 

 
 

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. 
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. 
 


