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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 13 
 
Baarn, 8 februari 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij in het bijzonder Lasse en Elroi. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
De eerste dagen van 2019 hebben we elkaar regelmatig ‘het beste’ voor het nieuwe jaar toegewenst. In de 
bijbelverhalen van deze periode zien we, hoe mensen elkaar het beste toewensen, maar ook hoe mensen het 
beste uit zichzelf en anderen proberen te halen. We zien in de verhalen ook, hoe Jezus het beste van zichzelf 
aan anderen geeft en een voorbeeld voor anderen wil zijn. Haal het beste uit jezelf en stimuleer anderen dit 
ook te doen! Dat is de boodschap van Jezus. We lezen deze periode verhalen over Jezus uit het Evangelie van 
Johannes. Johannes vertelde aan de mensen over de komst van Jezus en mocht Jezus dopen in de Jordaan. 
Jezus liet in zijn leven duidelijk zien, wat je je kunt voorstellen bij ‘het beste’ geven en wensen. Verdrietige 
mensen worden getroost, zieke mensen worden beter en wie niet ziek was, gaat zich ook een beetje beter 
voelen. Als God de mensen opzoekt, haalt hij ‘het beste’ uit mensen en wenst ook het beste voor alle mensen! 
Soms wil je graag ergens de beste in zijn. Soms lukt dit en soms ook niet. Maar het streven om ‘goed’ te doen is 
nog beter dan ‘de beste’ willen zijn! 

Week 07 ■ 11/02 - 15/02 

Onveilig  

Johannes 6: 16-21, 7: 
1-17 en 8: 1-11  

In de verhalen van deze 
week gaat het over 
mensen die verlangen naar veiligheid. De leerlingen 
van Jezus komen in een storm op het meer terecht. 
Een vrouw wordt betrapt op overspel en bij Jezus 
gebracht met de vraag of ze gestenigd moet worden. 
In beide situaties zorgt Jezus voor veiligheid. Maar 
dat neemt niet weg dat ook hijzelf de onveiligheid 
kent: Tijdens het Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven 
gevaar loopt. 

Week 08/09 ■ 18/02 - 01/03 

Kijk maar goed!  

Johannes 9: 1-41  

Een blinde man wordt 
genezen; gelukkig 
maar, zou je zeggen. 
Maar eigenlijk begint 
het verhaal dan pas. 
De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: Is dat 
echt die blinde man? Hoe kan het dan dat hij kan 
zien? Omdat ze het niet kunnen begrijpen, kunnen ze 
het ook niet geloven. Wie is er eigenlijk blind in dit 
verhaal? 

 
Voortgangsgesprekken. 
Op dinsdag 19 en donderdag 21 februari a.s. vinden de voortgangsgesprekken voor alle groepen plaats. 
De uitnodiging ontvangt u via “Schoolgesprek”.  Vanaf maandag 11 februari 13.00 uur tot vrijdag 15 
februari 12.00 uur kunt u inschrijven. Deze ronde zijn de gesprekken niet facultatief. Tijdens deze 
gesprekken mag uw zoon of dochter meekomen. 
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Vanaf woensdag 13 februari kunt u het rapport van uw kind inzien via het ouderportaal van Parnassys. Op 
maandag 18 februari krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis. 
 

De plusgroepen op de Guido de Brès. 
Welk aanbod hebben wij op school voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben? 
Voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben op de verschillende vakgebieden werken 
wij in de groepen met plusmateriaal. Dit wordt op maat aangeboden en de verrijking kan voor 
iedere leerling op een ander vakgebied liggen. 
Als er leerlingen zijn die breed de uitdaging nodig hebben om zo 
ook tot het leren leren te komen zijn er plusgroepen binnen de 
school. (Via de link onderaan de tekst kunt u meer informatie 
over de leerlijn leren-leren vinden.) 
Deze plusgroepen worden begeleid door juf Rianne (groep 1-2) 
en juf Ellen (groep 3-4, 5-6 en 7-8). De leerlingen werken 1 uur 
per week in de plusgroep. Het doel van deze plusgroep is dat de 
leerlingen op een niveau presteren dat bij hun cognitieve en 
sociaal-emotionele capaciteiten hoort. Ze zijn zich bewust van 
hun talenten en hoe ze die in kunnen zetten. Ze zijn in staat om 
met frustraties en uitdagende stof om te gaan. Eind groep 8 zijn 
ze voorbereid op de eisen die op het voortgezet onderwijs aan ze 
gesteld worden. 
De stappen van de leerkuil worden ingezet om het leren-leren 
concreet te maken (zie illustratie).  
De komende periode gaan we het werken in de plusgroep verder 
uitbreiden door te werken met eigen doelen in de leerlijn 
leren-leren. Dit ook om de verbinding van het werken in de groep 
en in de plusgroep te borgen. 
In groep 1-2 wordt er gewerkt met materialen van de 
Kleuterballade en Levelspel. In de overige groepen wordt er 
gewerkt met projectenballade en er komen diverse andere 
activiteiten en materialen aan bod. Enkele leerlingen uit groep 
7-8 gaan bijvoorbeeld Spaans leren. Enkele keren per jaar wordt 
er overlegd met de leerkracht, plusgroep leerkracht en intern 
begeleider of de plusgroep (nog) passend is. Ook zullen 
gesprekken met u als ouder en de leerling belangrijk zijn om het 
aanbod op school passend te maken en te houden. 
Mocht u meer willen weten over de plusgroep dan kunt u altijd 
bij de leerkracht van uw kind terecht of Kitty van den Berg (Intern 
begeleider). 
http://www.cedgroep.nl/sbo-en-swv-passend-onderwijs/so/copy-of-leergebiedoverstijgend/leerlijn-leren-leren
.aspx) 
 
Vervanging zieke leerkracht.  
Ook heeft de Guido op dit moment te kampen met leerkrachten die niet ontkomen aan de griep. Afgelopen 
week hebben leerlingen gemerkt dat niet de eigen leerkracht de lessen heeft gegeven. Met inspanning van 
velen is het deze week gelukt om geen groep naar huis te sturen. Dat is fijn voor de leerlingen en voor de 
ouders. Wel betekent dit dat bijvoorbeeld de extra ondersteuning voor individuele leerlingen of groepjes 
leerlingen op de betreffende momenten vervallen. Dit alles neemt niet weg dat de situatie om geen groep naar 
huis te hoeven sturen steeds nijpender wordt. 
Voordat een groep geen les kan krijgen zullen eerst de mogelijkheden worden onderzocht om de lessen toch 
door te kunnen laten gaan. Hiervoor zijn er binnen onze stichting afspraken gemaakt. Ook is afgesproken dat de 
IB-er en de directeur niet worden ingezet om de vervanging in te vullen.  
 
Verdere afspraken zijn: 
a. Het opvangen van een groep door niet gekwalificeerd personeel is geen optie; 
b. De ouders worden indien mogelijk een dag van tevoren op de hoogte gesteld. Als de ziekmelding van een 
leerkracht op dezelfde dag voor 8.00 uur plaatsvindt, wordt de groep op de ochtend opgevangen op school, 
maar zal vanaf de middag thuis zijn. Hierdoor hebben de ouders 1 dagdeel de tijd om opvang te creëren; 
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c. Een groep wordt niet meerdere dagen belast met geen les. Dan wordt een andere groep aangewezen en 
wordt intern het personeel voor een andere groep gezet;  
d. Het samenvoegen van groepen of het opsplitsen van een groep over de school kan in principe alleen als de 
calamiteit op de dag ontstaat waardoor ouders niet bijtijds kunnen worden ingelicht. Verder is dit in het licht 
van de onderwijskwaliteit geen optie; 
e. Het niet les krijgen van een groep wordt via de mail gemeld aan de bestuurder. 
 
Stakingsacties.  
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. 
Een medewerker heeft individueel stakingsrecht. Na een inventarisatie om te bezien of de school open kan 
blijven met voldoende personeel blijkt dit niet het geval. De school zal dan ook op vrijdag 15 maart gesloten 
zijn. 
 
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…………………………….radijsjes, kiwi en peer. 
 
Leerplicht (wet) . 
Wat is voor u van belang? 

● De directies van basisscholen zijn verplicht om verzuim door te geven. 
● Wanneer verzuim gemeld wordt, dan gaat dit via ons systeem naar 

leerplicht en bij ongeoorloofd verzuim zullen zij actie ondernemen. 
● De leerplichtambtenaar zal voor de a.s. voorjaarsvakantie op alle scholen in Baarn langs komen om 

verzuim op te nemen van kinderen.  

Zie ook: 
https://www.baarn.nl/home/producten-diensten_42689/product/leerplicht-bijzonder-verlof-of-vrijstelling_323
.html 

 

Een bericht van de jeugdsportcoördinator van de gemeente Baarn. (Schoolvoetbaltoernooi) 
Zoals jullie weten hebben wij een probleem met het krijgen van scheidsrechters voor het 
schoolvoetbaltoernooi van vrijdag 22 maart 2019. De middelbare scholen die wij hadden voor het begeleiden 
van de wedstrijden hebben aangegeven dat zij ons niet meer kunnen helpen vandaar dat we zijn aangewezen 
op hulp van anderen. 
We hebben al contact met diverse voetbalverenigingen in Baarn maar weten ook al dat zij ons niet met 
voldoende mensen kunnen helpen. Vandaar dat wij ook de hulp van ouders  nodig hebben! 
Bent u als ouder, verzorger in de gelegenheid om op 22 maart de leerlingen van groep 7 en 8 verder te helpen 
door als scheidsrechter mee te werken, dan kunt u zich wenden tot Marjan van der Wal. (leerkracht groep 8) 
  
Zonder scheidsrechters is er geen toernooi…….en dat zou jammer zijn! 
 

Bericht van de Speeldoos. 
Op woensdag 13 februari om 20.15 uur hebben we de theater special ‘Het opvoedcircus’ met Stine Jensen en 
Frank Meester in ons theater. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer over de voorstelling. Kaarten & 
info: speeldoosbaarn.nl 

Bericht van Welzijn Baarn, taallessen.  
Vanaf 4 maart starten nieuwe taallessen op basisschool ‘De Uitkijck en op de Noorderbreedte’. De taallessen 
worden verzorgd door ervaren leerkrachten. Deze taallessen zijn niet bedoeld voor mensen die op dit 
moment deelnemen aan een inburgeringstraject. De lessen vinden plaats op maandag en donderdag: De 
Uitkijck: Maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur voor gevorderden Noorderbreedte: Donderdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een eerste vereiste voor participatie in de 
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samenleving. Volwassenen die, om wat voor reden dan ook, het Nederlands onvoldoende beheersen komen 
vaak aan de kant te staan. Dat werkt door in alle relaties- van het vinden en behouden van een baan tot het 
voorlezen van een boekje aan kinderen en kleinkinderen. Bent u geïnteresseerd of wilt u zich aanmelden, neem 
dan contact op met Latifa: via mail: latifa.souidi@welzijnbaarn.nl of bel 06 - 106 460 80. 
 
Sportdagen voorjaarsvakantie 2019. 
“ Over ruim drie weken staat de krokusvakantie alweer voor de deur en wat is er dan leuker om lekker te gaan 
bewegen en sporten! Sportcoördinator Irene de Jong (Gemeente Baarn en Kinderopvang Baarn) organiseert 
dan ook in samenwerking met BTTV Elan en ex-basketbal prof Henk Pieterse twee niet-te-missen sportdagen 
voor alle Baarnse basisschoolkinderen. 
Op dinsdag 26 februari 2019 kunnen alle kinderen van 7/8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8) meedoen aan de 
Baarnse Tafeltennis Kampioenschappen bij BTTV Elan. Als je op school aan de tafeltennis kennismakingslessen 
meedoet is dit een mooi toernooi om in de praktijk te brengen wat je hebt geleerd. Maar ook als je niet aan de 
kennismakingslessen meedoet, ben je natuurlijk van harte welkom om je aan te melden. Deelname is gratis! 
Deze sportdag vindt plaats in het tafeltenniscentrum van Elan aan de Meester de Groothof 12 en duurt van 
10.00 – 15.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur). Voor professionele begeleiding, batjes en balletjes wordt 
vanzelfsprekend gezorgd. Vergeet niet je zaalschoenen en een lunchpakketje mee te nemen (voor drinken 
wordt gezorgd). 
  
Op donderdag 28 februari 2019 komt de 2,11m lange ex-prof Henk Pieterse alweer voor de zevende keer met 
veel plezier terug naar Baarn om voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn Basketbalclinic te geven in De Trits. 
Het belooft weer een echt muzikaal basketbal spektakel te worden waarin de kinderen in korte tijd veel leuke 
drills leren. Daarnaast wordt er op een speelse manier aandacht geschonken aan pestgedrag (de zgn. 
Pest-Mij-Maar-Tour). Het is altijd een erg leerzame ochtend waar de kinderen heel open en vanzelfsprekend 
leren opkomen voor zichzelf (en anderen). De ochtend draait dan ook om basketbal en respect! Kosten 
deelname: € 7,50 p.p. Je wordt om 9.45 uur in De Trits verwacht waarna van 10.00 – 12.30 uur de clinic zal 
plaatsvinden. 
Wil jij graag aan een van deze twee sportdagen (of allebei?!!) meedoen? Geef je dan snel op via 
www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn en kijk voor beide dagen onder het kopje “Sportdagen 
Krokusvakantie 2019” ! Mocht je nog meer informatie willen, neem dan contact op met Irene de Jong, via 
i.dejong@baarn.nl of 06-49900591. “ 
 
Bericht van NBSS. 
Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS) stimuleert en professionaliseert sport in Nederland – in de breedste 
zin van het woord. Eén van onze initiatieven is het uitvoeren van gemeentebeleid, zoals het Jeugdhonk (sv 
Baarn kantine) in Baarn. Zo organiseert NBSS elke maand een sportieve, culturele of leerzame activiteit voor 
jongeren (10-21 jaar) uit Baarn bij het Jeugdhonk. Inschrijving voor deze activiteiten is verplicht maar vrijwel 
altijd gratis! De activiteiten van het Jeugdhonk zijn terug te vinden op onze Facebookpagina: 'Jeugdhonk Baarn' 
of te zien op flyers in de Baarnse scholen. Daarnaast is het Jeugdhonk altijd (ook in vakanties) geopend op 
dinsdag van 15:00 - 18:00 uur en vrijdag van 15:00 - 21:00 uur. Je bent dan vrij om alleen of met vrienden naar 
het Jeugdhonk te komen om te chillen. Er zijn op deze momenten geen activiteiten gepland maar er is wel 
toezicht georganiseerd vanuit NBSS. Zo zijn er allerlei faciliteiten waar kosteloos gebruik van gemaakt kan 
worden, zoals: een tv (en soms beamers) met Playstation4, een tafeltennistafel, een tafelvoetbaltafel, een 
dartbord en een voetbalveld met spelmateriaal. Maar mocht je een plek willen om rustig je huiswerk te kunnen 
maken, is dat ook mogelijk in het Jeugdhonk! Wij regelen een rustige ruimte, waar jij alleen of samen met jouw 
groepje kan zitten. Een motivatie om snel en goed aan de slag te gaan, zijn de vele leuke activiteiten die 
achteraf gedaan kunnen worden! 
  
Inschrijving Roefeldag begonnen!!!!! 
De inschrijvingen voor deze leuke dag kan vanaf nu en sluit op vrijdag 22 maart! 
Dit keer zal de landelijke Roefeldag in Baarn plaatsvinden op woensdag 3 april 2019.  
 
Wie weet niet wat Roefelen is? 
Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen en op deze dag mogen alle kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar dan ook rondsnuffelen achter de schermen bij verschillende bedrijven. 
De organisatie is in volle gang en al vele  bedrijven hebben toegezegd om hun deuren dit jaar weer te 
openen voor alle Roefelaars en hun begeleiders.  
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Wat doen die ’grote mensen’ eigenlijk allemaal als jij op school zit? Wil jij graag eens een kijkje nemen achter 
de schermen bij instellingen, winkels en bedrijven in Baarn? Dan is de Roefeldag echt iets voor jou!  
 
Hoe werkt het?  
Je moet wel ouder zijn dan 5 jaar! Je kan opgeven met in een groepje van maximaal 6 kinderen met twee 
begeleiders. Maar je kan ook alleen opgeven, eventueel met een eigen begeleider, dan worden jullie ingedeeld 
bij een willekeurige groep. 
Inschrijven kan net als altijd via de website www.roefeldagbaarn.nl, 
 
Welke bedrijven doen er mee? 
De volgende bedrijven hebben zich opgegeven: 
Bibliotheek Baarn, Dier Medisch Centrum Bob, Hoeve Ravenstein, Politie Baarn, UAS ’T Gooi, Vioolbouwer v.d. 
Knaap, Ecoutez de hoorspecialist, Banketbakkerij Veldhuizen, TV Studio Baarn, TV Baarn, Voetsula 
Podotherapie, Weg- Kindertherapie, Gemeente Baarn,  
Grand Café Kasteel Groeneveld, Theater de Speeldoos, Bakker Bart, Albert Heijn,  
De Leuning “Creatief Ontmoeten”, Cafetaria Petershof, Boerderij De Huydecoper, Restaurant Greenfields en De 
Bende van Blitzz! 
Meer informatie kan je vinden via de site of mail naar roefeldag@welzijnbaarn.nl 
 
 
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 
15 1 t/m 8  Alle leerlingen vrij i.v.m. staking leerkrachten. 

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 
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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 

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 
 
 
 


