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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 16 
 
Baarn, 13 april 2018. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s),  
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
In de bijbel is een koning nooit zomaar een koning. Een goede koning is iemand die voor de mensen zorgt zoals 
God dat ook zou doen. Daarmee vertegenwoordigt de goede koning iets van God zelf in de wereld. Maar waar 
vind je zo’n koning? Daar blijven de oudtestamentische verhalen steeds weer naar op zoek. Ook koningen als 
Saul, David en Salomo zijn niet volmaakt; blijkbaar is het nog niet zo eenvoudig om ‘te doen wat God ook zou 
doen’. De verhalen zetten ons aan het denken over wat eerlijk is en goed, en hoe we zelf iets kunnen laten zien 
van goede zorg voor elkaar. 

Rond Hemelvaart en Pinksteren onderbreken we de verhaallijn over de koningen om het met de kinderen te 
hebben over de hemelvaart van Jezus en het pinksterverhaal over de heilige Geest die bij de leerlingen komt. 
Aan de hand van deze verhalen ontdekken kinderen de betekenis van deze feestdagen.  

Week 16 ■ 16/04 - 20/04 

Weet wat je doet! 

1 Samuel 5, 1 Samuel 6: 1-18 en 1 Samuel 8: 1-22 

De Filistijnen hebben de ark van het verbond 
meegenomen. Ze ontdekken dat het een bijzonder 
voorwerp is: Overal waar die ark wordt neergezet, 
gebeuren vreemde dingen. Een beeld valt om, 
mensen worden 
ziek… Die ark moet 
maar gauw weer 
terug, bedenken ze. 

Als Samuel oud 
geworden is, vraagt 
het volk Israël hem 
om een koning aan 
te wijzen. ‘Weet wat je 
doet’, zegt Samuel. ‘Een koning brengt je niet alleen 
geluk.’ Maar het volk wil het toch. 

Week 17 ■ 23/04 - 26/04 

Ik weet het niet 

1 Samuel 9: 1 - 10: 1 

Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat 
regeren? Het eerste dat we van hem horen is dat hij 
op zoek is. Een zekere Saul zoekt ezelinnen. 
Uiteindelijk komt hij bij Samuel terecht, die hem 
zalft als de nieuwe koning. 

 
Paasproject. 

Het paasproject heeft € 660,- opgeleverd. Een fantastisch resultaat. Er zullen spellen voor de bewoners van het 

Parkgebouw worden gekocht. Allen heel veel dank. 
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Op donderdag 14 juni gaan we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis naar: 

 DE EFTELING!!! 

We vertrekken om 8.40 uur en zijn rond 17.00 uur weer terug op school. 

Nader bericht volgt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Koningsspelen. 
Vrijdag 20 april 2018 zijn de Koningsspelen in de Trits. De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 gaan hier met de fiets 
naar toe. Dit jaar wordt ook gezwommen door de Guido. Wilt u allemaal schriftelijk of per mail doorgeven aan 
de leerkracht of uw kind wel of  geen zwemdiploma heeft. De Koningsspelen zijn om 12.30 uur afgelopen, de 
schoolshirts worden dan bij de leerkracht ingeleverd. U kunt uw kind dan bij de Trits ophalen of ze fietsen 
zelfstandig naar huis. Het is vaak warm in de Trits, geeft u uw kind voldoende drinken mee? We hebben zin in 
deze gezellige en sportieve dag! 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 brengen een bezoek aan de speeltuin: “Oosterkwartier”. 
Iedereen een fijne dag gewenst. 
 
Leerlingenraad. 
Wij als leerlingenraad praten over van alles hoe we onze school beter en gezelliger kunnen maken. Wij hebben 
bedacht om leuke foto’s in de school te hangen met alle leuke gebeurtenissen die wij doen op de school. 
Voorbeelden zijn het voetbaltoernooi, bezoek aan de bibliotheek, lessen van een gastdocent tijdens gym, het 
Paasfeest en de verkeerslessen. Kom gerust kijken naar de foto’s die we hebben opgehangen. 
 
Boekpromotie! 
We hebben ook een leen -en ruil  boekenkast. In de boekenkast staan boeken die je mag pakken om te lezen 
maar je mag er ook boeken  inzetten die je zelf niet meer wil lezen. 
Namens de leerlingenraad  
Lotte Suik. 
 
Verkeersexamen 
Na flink oefenen hebben de kinderen uit groep 7 op donderdag 5 april het theoretische verkeersexamen 
gemaakt. Wat hebben zij allemaal goed hun best gedaan! De kinderen die deze dag ziek waren hebben het 
examen later ingehaald, op dit moment is nog niet bekend of iedereen geslaagd is. 
Enkele reacties van de kinderen: 
Lieke: "Niet heel moeilijk en het zag er vrolijk uit." 
Jonas: "Het was leuk!" 
Joey: "Leuke vragen." 
Lydia: "De vragen waren duidelijk." 
Sven: "Duidelijke foto's." 
Twan: "Het zag er modern uit." 
Inmiddels zijn de eerste kinderen al de route voor het praktijkexamen aan het oefenen, dit examen vindt plaats 
op donderdag 24 mei. 



Nationale buitenlesdag. 
Dinsdag 10 april was het Nationale Buitenlesdag. Ook groep 5b ging lekker naar buiten. We 
begonnen de dag met een reken-estafette. In tweetallen moesten we zo snel mogelijk naar de 
sommen rennen en om beurten een som uitrekenen. 
In de middag hebben we geoefend met de provincies van Nederland. Bij elke vraag hoorde een 
provincie. Bijvoorbeeld: 'De provincie begint met Noord, maar het is niet Noord-Holland.' 
 
Buiten leren is actief werken, leren en plezier maken.  
De kinderen van groep 3 hebben o.a. alle geleerde categorieën van Staal spelling herhaald, door 
woorden te bedenken en bij de goede hoepel op te schrijven.  Wat hebben ze veel woorden 
bedacht!  
 
Een beeld van groep 7 
(zoekplaatje: wie zit te werken in de boom? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolfruit. 
Schoolfruit: laatste keer op 17, 18 en 19 april De kinderen hebben naast het eten van appels, peren, 
tomaten etc. ook kennis gemaakt met tropisch fruit. Het is mooi om te zien dat alle kinderen dan toch iets 
proberen te eten wat ze nog niet kennen. Vanaf 21 april stopt de subsidie en wordt er geen fruit 
meer geleverd. Op dinsdag, woensdag en donderdag vragen we u zelf weer het fruit voor uw 
kind(eren) te verzorgen.  

 
 
Schaken. 
Woensdagmiddag 23 mei a.s. Organiseert de Baarnse Schaakvereniging het Baarns Schaaktoernooi. 
In de bijlage vindt u meer informatie. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 
 
 
 

Activiteitenkalender  Ouders 

2017 - 2018 

 
 

April 
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. 
 


