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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 12 
 
Baarn, 26 januari 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
Het thema van Kind op Maandag is in deze weken: ‘Het beste!’ Dat kun je iemand toewensen, maar wat is 
eigenlijk het beste? We lezen deze periode verhalen over Jezus. Hij liet in woord en daad zien wat je je kunt 
voorstellen bij ‘het beste’. Verdrietige mensen worden getroost, zieke mensen worden beter en wie niet ziek 
was gaat zich ook een beetje beter voelen. Dat is wat er gebeurt als God de mensen opzoekt. Noem het gerust 
‘het beste’. 

We lezen de verhalen over Jezus uit het Evangelie van Johannes. Johannes schreef een bijzonder boek over 
Jezus, met een veelzeggend begin. Dit Evangelie begint niet met een stal in Bethlehem of met het eerste 
optreden van Jezus, maar met een lied: ‘In het begin was het woord.’ Het lijkt alsof Johannes wil zeggen: Het 
verhaal van Jezus begon eigenlijk al op de dag van de schepping. Toen God sprak en het licht werd. Vanaf dat 
moment is het verhaal van zijn liefde voor mensen gaan leven. We hopen dat de kinderen weer een jaar vol 
mooie, veelzeggende en inspirerende verhalen tegemoet gaan! 

 

Week 05 ■ 28/01 - 01/02 

Jezus wijst naar God 

Johannes 2: 13-25, 3: 
1-21 en 4: 1-26 

Jezus gaat naar de 
tempel, het huis van 
God. Maar het lijkt er 
wel een marktplaats! 
Jezus stuurt de verkopers weg. Later komt 
Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en praat met 
hem over het koninkrijk van God. En bij een bron 
vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw over het 
levende water. Zo vertelt hij over God aan iedereen 
die het horen wil. 

Week 06 ■ 04/02 - 08/02 

Kan ik jou helpen?  

Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13  

Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind 
beter kan maken. Jezus vraagt aan een zieke man bij 
het water van Betzata wat hij wil. En een grote groep 
mensen heeft eten nodig na een lange dag. Wie kan 
deze mensen helpen? 
En wat is daarvoor 
nodig? Jezus laat zien 
wat God voor mensen 
doet. 
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Nationale voorleesdagen 2019. 
Afgelopen woensdag zijn de nationale voorleesdagen begonnen.  
Op school besteden we veel aandacht aan voorlezen, maar tijdens de voorleesdagen wordt er extra 
aandacht aan besteed.  
Het prentenboek van het jaar is:’Een huis voor Harry van Leo Timmers’.  
Bij dit boek zijn leuke activiteiten en lessen die door de onderbouw gedaan worden.  
In de bijlage vindt u de: “Tien gouden voorleestips”. 
 
Creatieve middag. 
Vanaf maandag 4 februari starten we in de onderbouw met de creatieve middag.  
Dit is een periode van 4 weken.  
Er kan gekozen worden voor muziek en verschillende creatieve opdrachten.  
De kinderen van groep 1 krijgen een eigen opdracht in één van de kleutergroepen.  
De andere kinderen mogen kiezen welke onderdelen  zij graag willen doen.  
 
Techniekmiddagen. 
Op vrijdag 1, 8, 15 en 22 februari zijn er voor de bovenbouw techniekmiddagen. De leerlingen worden in 
groepen verdeeld. Groep 5/6 en groep 7/8 worden gemixt. Van 14.00 uur tot 15.00 uur doen zij iedere 
vrijdagmiddag een andere techniek opdracht. 
Wij hopen dat de leerlingen op velerlei wijzen worden uitgedaagd om hun technische vaardigheden verder te 
ontwikkelen. 
 
Schoolfruit.  
De leerlingen krijgen iedere week op woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès), donderdag en vrijdag, 
fruit of groente rechtstreeks bij de teler vandaan. Het is iets extra’s. In overleg met uw kind kunt u het 
gebruikelijke tussendoortje aanpassen. 
De komende week…………………………….meloen, druiven en peer. 
 
Stakingsacties.  
Het zal u niet ontgaan zijn dat er opnieuw in de pers stakingsacties afgekondigd zijn 
voor de week van 4 t/m 8 februari en op 15 maart. De eerste week is door de AVS en CNV 
bedoeld voor schoolleiders om aandacht te vragen voor het personeelstekort en de werkdruk 
die het zoeken naar passende vervanging met zich meebrengt. PO in actie, Aob en FNV roepen 
alle onderwijssectoren op tot een brede staking op 15 maart, omdat er landelijk sprake is van 
dalende leerlingprestaties en het lerarentekort zorgt voor een stijgende werkdruk, bij 
leerkrachten en schooldirecties. De bonden en de actiegroep roepen op tot staking met als 
inzet het dichten van de loonkloof met het voortgezet onderwijs en men vindt dat functies van 
onderwijs- ondersteuners opnieuw moeten worden gewaardeerd. Hoe wij erin staan? Een 
medewerker heeft individueel stakingsrecht. Op dit moment inventariseren we daarom de 
behoefte bij onze medewerkers en ik zal mijn standpunt en de (on)mogelijkheden bespreken 
met de MR en u snel uitsluitsel geven hierover. 
 
Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jan Visscher. 

 
Activiteitenkalender voor ouders  2018 - 2019 

 

 

Februari 

12     1 /2  a 13.30-14.30  De Stilte                                                            Speellokaal 

 
       13 

    1 /2 b 
  
    1 /2  c 

10.00-11.00 
 

11.00-12.00 

 
    De Stilte                                                        Speellokaal 
 

13  2 t/m 8  Rapport open in ouderportaal 
18 2 t/m 8  1e rapport mee 



19 1 t/m 8  10 minuten gesprekken 
21 1 t/m 8  10 minuten gesprekken 

25-02 
01-03 

1 t/m 8  Voorjaarsvakantie 

 

Maart 

13 7  Boomfeestdag 
18-22 1 t/m 8  Week van de Lentekriebels 

19 7 en 8  Bezoek paleis Den Haag (tentoonstelling Esscher) 
22 7 en 8  Voetbaltoernooi 

25- 5 april 1 t/m 8  Verkeersweken. 
 

April 

1 7, 8 9.45-11.45 Zeefdrukken                             In de klas of FrontaalKunst 
12 1 t/m 8  Koningsspelen 
18 1 t/m 8  Paasviering 

19-04 
04-05 

1 t/m 8  Meivakantie 

 

Mei 

14 8 13.15-14.45 Les: “Nee, ik doe niet mee”. 
21 8 13.15-14.45 Les: “Nee, ik doe niet mee”. 

23 

       5 
 

6a,6b 

   9.00-10.00 
 

10.30-11.30 
 

   Instrumenten Circuit                                          Op school 

30-31 1 t/m 8  Hemelvaartsdagen 
 

Juni 

3-14  2 t/m 7  CITO weken 
6 7 en 8  Atletiekdag 
10 1 t/m 8  2e Pinksterdag 
14  5,6a,6b 11.00-12.00 Slotconcert                                                          Speeldoos 
21  Team  Studiedag                                               alle kinderen vrij 
26 1 /2 19.00 Schoonmaakavond 

 

Juli 

3-5 8  Schoolkamp Leusden 
4 3 t/m 7  Schoolreis 
4 1 en 2  Kleuterdag 
19 1 t/m 7   Laatste schooldag. (middag vrij) 

    
 

 

Vakantierooster 2018/ 2019 

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 3 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: 
Studiedag eindejaar Vrijdag 21 juni 2019. (alle leerlingen vrij)  
 
 
Vakantierooster 2019/2020 
Herfstvakantie maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019 
Kerstvakantie  maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie  maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020 
Paasweekend vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020 
Meivakantie Maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2020 
Hemelvaartsdagen donderdag 21 mei t/m vrijdag  22 mei 2020 
Pinksterweek maandag 1  juni t/m vrijdag 5 juni 2020 
Zomervakantie maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020 
Laatste middag vrijdag 17 juli 2020 
 
 
 


