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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 14 
 
Baarn, 22 februari 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het thema dat we daarbij volgen is: Pak 
mijn hand. Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak mijn hand, dan help ik je. Ik help 
je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, dan breng ik je verder. De woorden ‘pak mijn hand’ 
zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen 
zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als een gebed: Pak mijn hand, laat me niet 
alleen. 

Week 10 ■ 04/03 - 08/03 

Ik ben er voor jou  

Johannes 10: 11-15 en 15: 
1-17  

Jezus vergelijkt zichzelf met 
een herder en een wijnstok. 
Hij wil voor mensen zorgen en ze beschermen. Hij 
hoopt dat ze met hem verbonden blijven, zodat ze 
kunnen groeien. Want zoals een plant alleen kan 
groeien als hij verbonden blijft met zijn wortels, zo 
kunnen mensen alleen groeien als ze verbonden 
blijven met God. 

 

Week 11 ■ 11/03 - 15/03 

Als je bang bent 

Johannes 10: 22-39 en 
11: 1-44 

In de buurt van 
Jeruzalem is het 
gevaarlijk voor Jezus 
en zijn leerlingen; er 
zijn mensen die hem 
dood willen maken. 
Daarom zijn ze naar 
een veilige plek gegaan. Maar dan komt het bericht 
dat Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek 
gaan, of is dat te gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze 
toch. Bij het graf van Lazarus gebeurt een wonder. 

 

 
Oudertevredenheidspeiling maart 2019. 
Uw mening is voor ons van groot belang. Op maandag 4 maart a.s. ontvangt u een uitnodiging per mail om deel 
te nemen aan de oudertevredenheidspeiling van onze school. Deze peiling wordt tweejaarlijks uitgezet zodat 
elke school binnen de Stichting PCBO Baarn/Soest respons krijgt via de ouders over de gang van zaken op 
school en de tevredenheid van ouders hierover.  Mag ik u van harte uitnodigen hieraan deel te nemen? 
 
Stakingsacties.  
Zoal wij u eerder informeerden in de vorige nieuwsbrief is op 15 maart a.s. de school gesloten. 
In de bijlage vindt u de brief van de heer Sonnenberg, directeur-bestuurder PCBO baarn Soest. 
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We hebben dringend mensen nodig de komende maanden (en jaren). 
We proberen nieuwe mensen te werven. Daarvoor is onder andere een speeddate georganiseerd 
op 13 maart a.s. Volg onderstaande link voor meer informatie. ZEGT HET VOORT!  
https://pcbobaarnsoest.nl/38-enthousiaste-leerkrachten-basis-en-speciaal-onderwijs-gezocht/ 
 
Digitale borden. 
In de voorjaarsvakantie zullen alle digitale borden in het hoofdgebouw worden vervangen door 
prachtige nieuwe Prowise borden. Na 10 jaar zijn de Smartborden afgeschreven. We hopen dat we 
na de voorjaarsvakantie ons onderwijs voort kunnen zetten zonder storingen van de digiborden. 
Op naar een frisse start op 4 maart. 
 
Week van het geld. 
De Week van het geld 2019 vindt plaats van 25 t/m 29 maart 2019. Het doel van deze themaweek is om 
leerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd 
voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. 
In deze week zullen in groep 7 en 8 gastlessen worden gegeven. Harry Suik, de vader van Naomi uit groep 7 en 
financieel adviseur en Linda Smiet (Rabobank) zullen een gastles met als thema:”Ben jij een held met geld” in 
groep 7 en 8 verzorgen.  
 
Mobiele telefoons.(gewijzigde afspraak) 
Steeds meer leerlingen nemen een mobiele telefoon mee naar school. Dit is in principe 
toegestaan, hoewel de leerlingen altijd in de gelegenheid worden gesteld om in dringende 
gevallen naar huis te bellen met de schooltelefoon. Wel hanteren we vanaf 4 maart a.s. de 
spelregel dat de telefoons in school uit staan en tijdens de schooltijden afgegeven worden in 
de klas. (In de klas is een plek waar de telefoons worden verzameld)  
De school is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan of het zoekraken van het 
toestel. 
Het zou fijn zijn wanneer ook u dit met uw kind(eren) bespreekt. 
 
Pasen.  
Na de voorjaarsvakantie beleven wij de 40-dagentijd op weg naar Pasen. Als school volgen wij in deze tijd onze 
bijbelverhalen en bereiden we ons voor op het Paasfeest. In deze weken lezen wij verhalen over mensen die 
door Jezus worden geholpen, zodat zij weer deel kunnen nemen aan het leven. 
Tijdens de weekopening  op maandag 11 maart komen wij met de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 bij elkaar in de 
hal. De viering voor de groepen 1 t/m 4 is van 9.45 uur – 9.10 uur en voor de groepen 5 t/m 8 is de viering van 
9.15 uur - 9.40 uur . U bent van harte welkom om deze viering bij te wonen! 
Tijdens de viering wordt de kinderen o.a. verteld dat wij als school ook om willen zien naar elkaar en naar 
anderen mensen buiten de school. We richten ons dit jaar op de voedselbank.  
  
De bedoeling is, dat wij de komende weken gaan sparen om een bijdrage te leveren aan de voedselbank. Wij 
zullen producten gaan verzamelen voor de voedselbank. Later volgt hier meer informatie over. 
 
Op donderdag 18 april vieren wij Pasen op school en zullen met elkaar gaan lunchen. Deze dag volgen wij een 
continurooster en zijn de kinderen om 14.00 uur uit. 
Voor de lunch mag ieder kind 1 opa of 1 oma of een bekende oudere als gast uitnodigen. Het kind 
versiert in de weken daarvoor thuis een schoenendoos en vult deze op de dag zelf voor zijn gast en zichzelf. 
Samen delen zij dan de maaltijd. 
Voor de duidelijkheid; vanwege de beperkte ruimte mag ieder kind dus 1 gast uitnodigen. 
Deze dag ziet er als volgt uit: 
9:00  Eigen programma in de klas. 
9.30 - 11.45 Groep 1 t/m 4 zoekt paaseieren.  

Groep 5 t/m 8 heeft een eigen programma in de klas. 
11.30 Paaslunch met gast groep 1 t/m 4 
12.15 Paaslunch met gast  groep 5 t/m 8 
14.00 Alle kinderen zijn vrij.  
 
Met vriendelijke groet, 
De paas commissie 
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Ouderavond met als thema: ”De school: een mini samenleving.” 
Op donderdag 4 april 2019 organiseert ons samenwerkingsverband opnieuw een interessante ouderavond.  
Kinderen leren op school veel meer dan lezen en rekenen…………. 
In de bijlage vindt u de benodigde informatie. Wees er snel bij, want meestal is de belangstelling groot.  
 
Een bericht van WELZIN. 
Er hebben een paar moeders zich aangemeld bij Welzin die de behoefte hebben om een Mama’s club te                  
starten. Wij zijn dan ook op zoek naar andere enthousiaste ouders die willen deelnemen en/of mee willen                 
denken. Het is bedoeld voor aanstaande ouders en ouders met kinderen van 0-4 jaar. De invulling staat nog                  
open voor suggesties. Er is ruimte voor ideeën / workshops / themabijeenkomsten. Zowel vaders als moeders                
zijn welkom. Dus voor nu is er nog geen concrete datum maar we willen nu eerst meer ouders bij elkaar krijgen                     
om te kijken hoe we dit verder vorm kunnen gaan geven. Mocht er een behoefte zijn van ouders die wat                    
oudere kinderen hebben, hoor ik dit natuurlijk ook graag. 
In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie.  
 
Met vriendelijke groet,  
Machteld van Vulpen 
maatschappelijk werk 
werkdagen: maandag tot 14.00 uur, dinsdag, donderdag tot 14.00 uur en vrijdag tot 14.30 uur 
Koningsweg 4 (amw) 
3743 EV  Baarn 
T: 033 469 2 469 
M: 06 10570492 
E: machteld.vanvulpen@welzin.nl 
W: www.welzin.nl 
 
Voorjaarsvakantie. 
Vanaf maandag 25 februari t/m vrijdag 29 februari is de school gesloten. Iedereen een fijne voorjaarsvakantie 
gewenst. 
 
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 
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25- 5 april 1 t/m 8  Verkeersweken. 
 

April 

1 7, 8 9.45-11.45 Zeefdrukken                             In de klas of FrontaalKunst 
3 1 en 2  Congres jonge kind. Leerlingen groep 1 en 2 zijn die dag vrij. 
12 1 t/m 8  Koningsspelen 
18 1 t/m 8  Paasviering Continurooster. Alle lln. Om 14.00 uur vrij. 

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 

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 
 
 
 


