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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 17 
 
Baarn, 26 april 2018. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s),  
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Aidan de Graaf, Sverre Bakker en Alicia Vos. Een fijne tijd toegewenst op de Guido 
de Brès. 
 
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 20 ■ 14/05 - 18/05 
Jou bedoel ik! 
Handelingen 1: 15-26 en 
Handelingen 2: 1-24 

Jezus had twaalf leerlingen, 
door het vertrek van Judas zijn 
ze niet meer compleet. Het lot valt op Mattias als 
nieuwe apostel. Met Pinksteren horen we voor wie 
het verhaal van Jezus bedoeld is: voor iedereen. Jou 
bedoel ik, en jou, en jou… Ook wij mogen ons 
aangesproken voelen door het verhaal van Gods 
liefde. 

Week 21 ■ 22/05 - 25/05 
Wie is de koning? 
1 Samuel 10: 5-12 en 1 Samuel 10: 17-27 

Saul wordt koning van Israël. Hij doet misschien niet 
helemaal wat je van een koning zou verwachten: hij 
danst met de profeten. Dit is de koning die God 
heeft uitgekozen. 

 
 

 
Stille tocht op 4 mei 2018. 
In de meivakantie worden op 4 mei de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog herdacht in heel Nederland. Samen 
met leerlingen uit alle groepen van de Guido de Brès zullen 
wij meelopen met de Stille Tocht. Wij verzamelen voor de 
Hema om 19.20 uur. Juf Veerle, meester Jan en juf Marjan 
begeleiden de leerlingen. 
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Om 19.30 uur vertrekt de stoet vanaf de Brink  in stilte naar het Stationsplein. Daar verzamelen de aanwezigen 
zich rond het herdenkingsmonument. Er wordt een gedicht, geschreven door Marit Bakker, leerling groep 8 van 
de Guido de Brès voorgedragen en vervolgens zijn er om 20.00 uur twee minuten stilte. Na het Wilhelmus en 
een toespraak worden er bloemen gelegd bij het monument. Het is fijn als uw kind ook een bloem bij zich 
heeft. Dat mag iets uit de tuin zijn. Daarna lopen we met de kinderen terug naar de Brink. U bent als ouder ook 
van harte welkom om mee te lopen wanneer u dat wilt. 
 
Bevrijdingsloop op 5 mei 2018. 
Op 5 mei is het Bevrijdingsdag en wordt op de Brink traditioneel het bevrijdingsvuur 
ontstoken. Dat bevrijdingsvuur wordt in de nacht van 4 op 5 mei opgehaald uit Wageningen 
door een kleine vijftig leerlingen van de verschillende basisscholen uit Baarn. Julia Mreijen, 
Marit Bakker, Amber Bleumink, Jorik Oskam, Job de Graaf en Jeroen Wegerif zijn de 
leerlingen van de Guido de Brès die vanaf hotel “De Wereld” in Wageningen in estafettevorm 
het bevrijdingsvuur naar Baarn brengen. Om 9.00 uur ‘s ochtends komen de lopers aan op de 
Brink en zullen zij samen met de burgemeester het vuur ontsteken.Deze bijzondere loop 
vindt al voor de achtentwintigste keer plaats. Bijzonder is dat Baarn de enige stad is die een kind delegatie laat 
lopen. Alle andere steden sturen volwassen lopers.  U bent van harte uitgenodigd om de lopers te ontvangen.  
 
Avondvierdaagse. 
Beste ouders/verzorgers, 
In de laatste week van mei (van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni) is er in Baarn de Avondvierdaagse. 
Sinds twee jaar lopen de scholen niet meer mee. Evenals vorig jaar willen we met een aantal kinderen die op de 
Guido de Brès zitten toch samen lopen. 
Zijn er kinderen die zich bij ons willen aansluiten, dan kunnen zij zich melden op onderstaand mailadres. 
Naar aanleiding van de aanmeldingen (en directe betaling van inschrijfgeld) volgt dan meer informatie. 
Veel wandel groetjes! 
 
Oda Cremers en Monique Das. 
monique@dedassen.nl 
 
 
 
Vakantie. 
De meivakantie begint op vrijdag 27 mei en eindigt op vrijdag 11 mei 2018. Maandag 14 mei 2018 om 8.25 uur 
gaan de schooldeuren weer open.  
Iedereen een fijne vakantie gewenst.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 
 
 
 

Activiteitenkalender  Ouders 

2017 - 2018 
 
 

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. 
 


