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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 18
Baarn, 25 mei 2018.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Tristan Gramsma en Cezary Wójcik. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.
Verhalenrooster Kind op Maandag.
Deze periode lezen we verhalen over koning David. Het thema dat we bij deze verhalen verkennen is: Altijd
hetzelfde liedje?
Het is vaak hetzelfde liedje in de wereld. Koningen die machtig willen zijn, onderdanen die gehoorzaam zijn en
bang. Het is het liedje dat gezongen werd in de tijd van de bijbel, maar ook in de wereld van vandaag. Het
gebeurt in Syrië, in Rusland, in Noord-Korea. Is het dan echt altijd hetzelfde liedje? In de bijbelverhalen laat God
een ander liedje horen. Het wordt een gezongen door een jongen met een harp: David. Zijn liederen zijn een
nieuw geluid in het paleis. Later, als David de reus Goliat verslagen heeft, wordt hij toegezongen als een koning.
De zittende koning Saul wordt jaloers en bang; hij wil voorkomen dat David op zijn troon terecht komt. Is het
dan toch weer hetzelfde liedje?
Na de verhalen over koning David staan twee weken in het teken van de Psalmen. Het zijn oude liederen die al
door David gezongen worden. En ook vandaag laten ze nog een hoopvol geluid horen. Het schooljaar wordt
afgesloten met twee verhalen die Jezus verteld heeft: over de barmhartige Samaritaan en de verloren zoon.
Het gaat over situaties die zich altijd weer voordoen. Over mensen die hulp nodig hebben en mensen die
ongelukkige keuzes maken. Toch hoeft het niet steeds hetzelfde liedje te zijn. Jezus laat zien dat het anders kan.
Week 22 ■ 28/05 01/06
Diep van binnen
1 Samuel 16: 1-23
De profeet Samuel
moet van God een
nieuwe koning gaan
zalven. Maar hoe vind
je die koning? Samuel
ontdekt dat hij niet op het uiterlijk af moet gaan. God
kijkt naar de binnenkant van mensen.
Bij de man die nu nog koning is, koning Saul,
gebeuren diep van binnen nare dingen. Hij is zo
somber dat niemand hem kan opvrolijken behalve
David, de jongen met de harp. Koning Saul weet niet
dat David gezalfd is om de nieuwe koning te worden.

Week 23 ■ 04/06 - 08/06
Durf jij dat?
1 Samuel 17: 1-58
Er staat een reus in het dal. Hij
briest en buldert, hij gaat vreselijk
tekeer. Wie durft met hem te
vechten? Uit het leger van Israël
stapt een herdersjongen naar voren. Het is David,
gewapend met een slinger en een steen. Hij verslaat
de grote reus.

Kleuters brengen een bezoek aan het Parkgebouw.
Afgelopen woensdag zijn de kleuters op bezoek geweest in het Parkgebouw.
Zij hebben gezongen voor en met de bewoners.
Ook zijn er in de verschillende woonkamers spellen overhandigd.
Deze spellen zijn gekocht van het gespaarde geld tijdens ons Paasproject op school.
We kijken terug op een geslaagd moment met de kinderen om dit voor de bewoners van het Parkgebouw te
realiseren.
Vanaf zaterdag 26 mei a.s. kunt u de opname bekijken via RTV Baarn of via de link
https://www.youtube.com/watch?v=SmEfjnFWj5s
Kleuterdag en schoolreis.
Op donderdag 14 juni 2018 is het weer zover! De jaarlijkse kleuterdag en schoolreis. Het thema van de
kleuterdag is dit jaar: “Beroepen”. Meer informatie ontvangt u van de leerkrachten van de groep 1 en 2.
Afgelopen week heeft u per mail de nodige informatie ontvangen over het uitstapje naar de Efteling voor de
groepen 3 t/m 8. De ouderraad heeft een extra investering gedaan om deze reis mogelijk te maken. Dank
daarvoor. We hopen op een mooie dag.
Studiedag.
Vrijdag 8 juni zijn alle leerlingen vrij. Als team kijken wij terug op het schooljaar en vervolgens worden de
nieuwe plannen voor 2018/2019 besproken. Ook zal de groepsindeling en verdeling van leerlingen voor
komend schooljaar aan de orde komen. Aan het eind van dit schooljaar gaan we afscheid nemen van juf Els
Bours, juf Willemijn Kramer en juf Marijke Terluin omdat zij met pensioen gaan. Juf Annelies van Manen stopt
na vele jaren van lesgeven per 1 augustus en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. (Zie bericht hieronder)
Ook zal juf Liza vanaf augustus gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. Dat betekent dat wij nieuwe
leerkrachten aan het werven zijn. Zodra er meer duidelijkheid is wordt u geïnformeerd.
Een nieuwe uitdaging.
Beste ouders en verzorgers van de kinderen van de Guido de Brès,
Na meer dan tien jaar met heel veel plezier op de Guido de Brèsschool te hebben gewerkt, heb ik besloten met
ingang van het nieuwe schooljaar op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Het was ontzettend fijn
samenwerken op de Guido met kinderen, ouders/ verzorgers en met het team.
Tot de zomervakantie werk ik uiteraard "gewoon" in de groepen 7 en 8:-)
Met een hartelijke groet,
Juf Annelies
Centrale eindtoets groep 8 2018/ Voortgezet Onderwijs.
Na acht jaren onderwijs hebben de leerlingen van groep 8 de Centrale eindtoets naar verwachting gemaakt.
Onze schoolscore ( 534,2) ligt dit jaar onder het landelijk gemiddelde. ( 534,9)
De schoolkeuze gesprekken zijn afgerond en alle leerlingen weten naar welke school van Voortgezet Onderwijs
zij zullen gaan.
Schoolschaaktoernooi in Baarn.
Op 23 mei jl. hebben Nienke en Jouke Beekhof meegedaan aan het Baarns Schoolschaaktoernooi welke werd
gehouden in het Rode Kruisgebouw aan de Burgemeester Penstraat in Baarn. Nienke is twaalfde en Jouke is
derde geworden. Een mooie prestatie. Van harte gefeliciteerd.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender Ouders
2017 - 2018

Mei
14-28
28-5/15-6

8
1 t/m 8

Leskist Bijen
CITO weken

Juni
7
8
14
14
18
19
22
25
week 26
27
27

7,8
1 t/m 8

Atletiekdag
Studiedag

Alle kinderen vrij

1/2
Kleuterdag
3 t/m 7
Schoolreis
6
9.00
Polderproject
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

Juli
2
2 t/m 4
3-4-5
10
11
13
16-07/24-0
8

1 t/m 7
8
1/ m 7

1 t/m 7

2e rapport mee
Schoolkamp.
10 minuten gesprekken (facultatief)
Afscheid gr 8
Sport en Speldag
Laatste schooldag

1 t/m 8

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)

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

vrijdag 8 juni 2018

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 3 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

Studiedagen:
De studiedagen zijn nu nog niet bekend.

