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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 21
Baarn, 6 juli 2018.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Aan het einde van dit schooljaar willen wij u,
ouders van de Guido de Brès, bedanken voor uw meedenken, uw helpende hand. Veel activiteiten
die plaatsvinden kunnen niet worden georganiseerd zonder uw hulp. Door het jaar heen zien we dat
veel moeders steeds weer klaar staan wanneer wij een beroep doen op een stukje tijd. Heel veel
dank daarvoor.
In het bijzonder noemen we de groepsouders, leden van de ouderraad en medezeggenschapsraad. Zij
staan garant voor structurele hulp gedurende het jaar. Zonder uw hulp zou het schooljaar er anders
uit zien voor leerlingen en leerkrachten.
Graag wensen wij u een prettige, zonnige en ontspannen vakantie toe. Gaat
u op reis? Dan wensen wij u een goede reis. Wij hopen iedereen aan het
begin van het schooljaar 2018/2019 weer gezond en wel te mogen
begroeten.
Tot slot: De zomervakantie 2018 begint op vrijdag 13 juli om 12.00 uur. De eerste schooldag begint
op maandag 27 augustus 2018 om 8.25 uur.
U als ouder(s), verzorger(s) wordt op maandag 27 augustus uitgenodigd om in de klas van uw kind te
komen om te zien welke plek in de klas hij of zij heeft en kennis te maken met de leerkracht. Ook
kunt u kennismaken met de ouders, verzorgers van klasgenoten. De koffie of thee staat klaar.
Tijdstip: van 15.00 -16.00 uur.
Een verdrietig bericht.
Vorige week kwam het bericht binnen dat Joop van Essen, voormalig directeur van de Guido de Brès
is overleden. De heer van Essen was directeur van onze school van 1971 t/m 1996. Ons medeleven
gaat uit naar zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen. Wij zullen de heer van Essen blijven
herinneren als een gedreven onderwijsman, met en voor de kinderen.
Op de rouwkaart staan de woorden:
De zon scheen
De vogels floten
De bloemen bloeiden
En toen werd het stil

Vanuit de ouderraad.
We hebben afgelopen schooljaar met veel plezier bij verschillende activiteiten ondersteuning kunnen
bieden en willen bij deze de leerkrachten bedanken voor de fijne samenwerking.
Binnen de OR is er wat verschuiving geweest. Na jaren trouw OR-lidmaatschap hebben we afscheid
genomen van Oda Cremers. Els Bours is jarenlang onze steun en toeverlaat vanuit het team geweest.
Nu zij van haar pensioen gaat genieten zal Annemiek van Mourik haar plek innemen binnen de OR.
Oda en Els, heel hartelijk dank voor jullie geweldige inzet de afgelopen jaren!
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe!
Namens de gehele OR,
Marjolein Gorter
Vanuit de medezeggenschapsraad.
Het schooljaar zit er weer bijna op. Als MR hebben we ons de afgelopen periode bezig gehouden met
een aantal terugkerende onderwerpen zoals de formatie, risico- inventarisatie &- evaluatie (RI&E),
taakbeleid en de kascontrole.
Een aantal maanden geleden zijn tevens we gestart met het werven van nieuwe leden voor de MR.
Gelukkig hebben we alle vacatures kunnen invullen met enthousiaste nieuwe leden.
Vanuit de personeelsgeleding gaan Willemijn Kramer en Marijke Terluin met pensioen en worden
binnen de MR opgevolgd door Petrie Roolvink en Rianne Haas. Bouwien Buijtenhuis blijft in de MR.
De gehele oudergeleding stroomt uit. Gerdine Prins en Monique Das hebben op 28 juni voor het
laatst deelgenomen aan de MR. Paul van der Weerd (voorzitter) blijft nog even aan voor een goede
en soepele overdracht naar de nieuwe oudergeleding.
De nieuwe ouders zijn: Hester Bekker, Marloes Feenstra (nieuwe voorzitter) en Arjen Rozendaal.
Heeft vragen over de MR of heeft u wilt u iets aan ons kwijt? Laat het ons weten! Dit kan via
mrguido@guidodebres.nl.
Namens de MR een hele fijne vakantie gewenst en tot volgend schooljaar hoort u meer van ons.
Paul van de Weerd.

Gezellig moment op woensdag 11 juli.
Op woensdag 11 juli van 12.00 uur tot 13.00 uur zijn alle ouders en
leerlingen van harte welkom op de Guido de Brès.
Dan is er een moment om afscheid te nemen van juf Willemijn
Kramer, juf Annelies van Manen, juf Marijke Terluin en juf Els Bours.
Ook is dit een mooi moment om het schooljaar met elkaar af te
sluiten.
De ouderraad zorgt voor wat te drinken en wat lekkers.

Gevonden voorwerpen.
De gevonden voorwerpen worden volgende week donderdag uitgestald en de leerlingen kijken of er
eigen spullen bij liggen. De overgebleven spullen worden op vrijdag 13 juli na 12.00 uur naar de
kringloop gebracht.

Afscheid groep 8.
Volgende week dinsdag gaan de leerlingen van groep 8 hun
afscheidsmusical opvoeren voor de leerlingen, opa’s en oma’s
en de ouder(s), verzorger(s) van de school. Woensdag komen
zij voor de laatste keer naar school om afscheid te gaan
nemen van de Guido de Brès.
Wij hopen dat zij terug kunnen kijken op een heerlijke tijd en
we zullen ze zeker gaan missen!
Marit, Amber, Yael, Quinten, Terrance, Elin, Job, Josefien,
Anna, Kristel, Desire, Lenny, Julia, Jorik, Ceylin, Iris, Mandy,
Floortje, Nöelle, Djaimy, Lotte, Jeroen en Rens.
Veel succes en plezier op jullie nieuwe school.

Afscheid leerlingen groep 8.
Na een spetterend schoolkamp in Leusden wordt er nu een prachtige musical ingestudeerd. Op
dinsdag 10 juli a.s. wordt de spetterende musical: “Betoeterd”, opgevoerd voor leerlingen, ouders en
genodigden. ‘s Morgens is er een voorstelling voor de leerlingen van groep 3 t/m 7,
’s middags mogen oma’s en opa’s komen kijken en ‘s avonds is de slotuitvoering voor de ouders.
Vanaf deze plaats wensen wij alle leerlingen die vanaf de Guido de Brès naar een andere school gaan
het allerbeste. Dank voor jullie bijdrage aan de goede sfeer in de afgelopen jaren.
Groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs.
Waar gaan de leerlingen van groep 8 naar toe:
Griftland College:
1 leerling
Baarnsch Lyceum:
6 leerlingen
Waldheim Mavo:
10 leerlingen
Groot Goylant Hilversum:
1 leerling
Guido de Brès Amersfoort
1 leerling
Meridiaan College Amersfoort
1 leerling
Alberdingk Thijm College Hilversum
1 leerling
CVO ‘t Gooi
2 leerlingen

Herhaling….! Gezocht: Nieuwe verkeersouder!
Vanaf volgend schooljaar 2018/2019 is de verkeerscommissie op zoek naar een nieuwe
verkeersouder. Verkeersouder van de Guido houdt in dat er geholpen wordt rondom de
verkeerszaken op school. Denk hierbij aan activiteiten zoals Streetwise, fietscontrole, de Dode Hoek
les voor groep 7 en de verkeersweken. De verkeerscommissie komt 1 á 2 keer per jaar bij elkaar om
de activiteiten te plannen en te evalueren. Op dit moment is Eric Bakker verkeersouder Hij legt zijn
taak neer omdat zijn jongste dochter (groep 8) de school gaat verlaten. We willen Eric alvast hartelijk
bedanken voor alle inzet van de afgelopen jaren. Hieronder een bericht van Eric.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Eric Bakker, de vader van Marit uit groep 8.
Ik ben heel wat jaren verkeersouder geweest op de Guido.
Nu mijn dochter in de laatste groep zit is ook mijn taak als verkeersouder voorbij.
En daarmee zijn we op zoek naar een nieuwe enthousiaste ouder.
De verkeersouder houdt zich vooral bezig met de praktische dingen van het verkeer die op school
behandeld worden.

Dat betekent bijvoorbeeld het organiseren van de fietscontrole, de Dode Hoek les voor groep 7 en
het ophalen en wegbrengen van de Verkeersaanhanger van VVN Baarn.
Deze dingen zijn makkelijk te regelen aangezien we al jaren vaste contacten hebben bij bijvoorbeeld
VVN Baarn.
Het is geen taak die heel veel tijd van U vergt, maar wel van belang is voor de school en dus ook van
Uw kind.
Hebt U wat met verkeer en vindt U het leuk om op school Uw steentje bij te dragen meldt U dan aan.
Uiteraard mogen ook meerdere mensen zich opgeven, dit maakt de taak alleen maar eenvoudiger.Ik
hoop dat de nieuwe verkeersouder er net zoveel plezier aan beleeft als ik heb gedaan.
Heeft u interesse om verkeersouder te worden? Geeft u zich dan op bij Veerle Lucas (leerkracht
groep 5b) vlucas@guidodebres.nl of Jan Visscher info@guidodebres.nl
Alvast bedankt,
namens de verkeerscommissie
Eric Bakker
Veerle Lucas
Theater3daagse in Theater de Speeldoos - 20 t/m 22 aug. a.s.
In de bijlage vindt u de flyer met informatie.
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender Ouders

2017 - 2018

Juli
10
13
1 t/m 7
16-07/24-0
1 t/m 8
8

Afscheid gr 8
Laatste schooldag 12.00 uur uit.
Zomervakantie

Vakantierooster 2017 2018
Zomervakantie

maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

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

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

Laatste middag

vrijdag 19 juli 2019

Studiedagen:
Studiedag stichting PCBO Baarn Soest
Studiedag eindejaar

Maandag 29 oktober 2018. (alle leerlingen vrij)
Vrijdag 21 juni 2019. (alle leerlingen vrij)

