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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 15 
 
Baarn, 14 maart 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Levi, Suus en Mats. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.  
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
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. 
In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘pak mijn hand’ op die beide manieren zou 
kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit naar mensen die het moeilijk hebben. Zijn vriend Lazarus roept hij zelfs 
uit de dood tevoorschijn. Maar tegelijk horen we ook hoe Jezus zelf het moeilijk heeft. Er zijn mensen die hem 
naar het leven staan, uiteindelijk wordt hij zelfs gearresteerd en veroordeeld. Misschien heeft Jezus toen wel 
gebeden tot zijn Vader: ‘Pak mijn hand, laat me niet alleen.’ Met Pasen vieren we dat God dat gebed verhoort. 
Jezus staat op uit de dood. 

Week 12 ■ 18/03 - 22/03 

 
Help, help, hoera! 
Johannes 11: 45-47 en 12: 
1-19 
Er klinken verschillende 
geluiden door elkaar. Veel 
mensen juichen voor 
Jezus, ze zijn blij om wat hij doet en wie hij is. Maar 
er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij 
willen dat er een einde komt aan Jezus’ optreden. 

Week 13 ■ 25/03 - 29/03 

 
Moet het echt? 
Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30 
Jezus vertelt zijn leerlingen wat 
er zal gaan gebeuren: Hij zal 
dood gemaakt worden en weer 
opstaan. Moet dat echt? Tijdens 
een maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten van 
zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de 
voeten van zijn leerlingen wast? Het moet echt zo, 
vertelt Jezus. Als je bij hem wilt horen, moet je 
worden zoals hij. 

 
 
Lentekriebels. 
In de week van 18 maart doen wij, zoals ieder jaar, mee aan het project 
Lentekriebels. De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het 
speciaal- en basisonderwijs  en is van 18 t/m 22 maart 2018. Er wordt een week lang 
les gegeven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Elk jaar staat er een thema 
centraal. Dit jaar is het thema van de Week van de Lentekriebels ‘Ik wil het weten – 
heb je me alles al verteld?’ . Het is een breed thema dat aansluit op de 
nieuwsgierigheid van kinderen. Het gaat over informatie op het gebied van relaties 
en seksualiteit waar kinderen vragen over hebben. Kinderen willen alles weten en 
willen de zekerheid hebben dat wij hen ook alles hebben verteld wat zij moeten 
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weten! Het doel is om kinderen de juiste informatie mee te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling, die 
past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op latere leeftijd seksueel verantwoorde  keuzes te 
maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, 
jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn. Welke lessen op 
school worden gegeven hoort u vooraf via de mail van de leerkracht van uw kind. 
Meer informatie kunt u vinden op www.seksuelevorming.nl 
 
De Grote Rekendag 2019. 
Op 3 april is het de Grote Rekendag met als thema "uit verhouding". De kinderen mogen deze dag "uit 
verhouding" gekleed zijn, dat wil zeggen dat ze een te grote trui, te grote schoenen of juist te kleine kleren 
dragen. Ze kunnen ook kleren aantrekken die totaal niet bij elkaar passen. De kleuters zijn deze dag niet op 
school. Zij gaan op donderdag 4 april aan de slag met het thema "uit verhouding". 
Groep 1 en 2 
De kinderen verkennen het verschijnsel "verhoudingen". In veel activiteiten komen dieren en knuffels daarbij 
een referentiemaat. 
Groep 3 en 4 
De kinderen gaan aan de slag met het verhaal van M.  En leren zo over verhoudingen in het lichaam. Daarnaast 
gaan ze aan de slag met voorwerpen op een passende schaal te vergroten of te verkleinen door zichzelf als 
referentiemaat te gebruiken. 
Groep 5 en 6 
De kinderen maken kennis met de Grote RekenReus en maken zo kennis met de vergrotingsfactor. Hierbij 
werken zij met lengte, oppervlakte en inhoud. 
Groep 7 en 8 
De kinderen werken met schaalverdeling, referentiematen, vergroten, oppervlakte en inhoud. 
 
Paasfeest. 
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. 
 
De komende periode zetten wij ons in voor de voedselbank. De voedselbank wil voorkomen dat goed voedsel 
weggegooid wordt en tegelijkertijd de mensen helpen die het nodig hebben. Zij brengen overschot en gebrek 
aan voedsel bij elkaar. 
De bedoeling is dat er producten verzameld gaan worden, die wij aan de voedselbank kunnen doneren. We 
willen de mensen tijdens Pasen graag iets extra's geven. Op deze manier willen wij deze mensen graag een 
handje helpen! 
 
Voorbeelden van producten zijn: 

● wasmiddel - paaseitjes 

● wasverzachter - paashagel 

● paaskoekjes - tomaten (in plastic beker) 

● (smeer)kaas - appelsap/sinaasappelsap 

● blikjes tonijn - afbakbroodjes of croissantjes 

● krentenbrood  

● schoonmaakmiddel (allesreiniger, keukenreiniger) 

● broodbeleg 

 
Op het podium staan dozen waarin de producten kunnen worden verzameld. Dit kan tot uiterlijk 18 april. 
 
Verkeersweken.  
De verkeerskar is een aanhangwagen met educatief materiaal bedoeld om kinderen vertrouwd te laten raken 
met het verkeer. In de kar vinden we een uitgebreid assortiment materialen aan op het gebied van praktische 
verkeerseducatie om binnen én buiten met verkeer bezig te zijn. In de kar vinden we puzzels, een 
verkeerskleed met accessoires, verkleedmateriaal, diverse verkeersspellen, duplo, cd en spelcomputer, step, 
stelten, stoepkrijt, levend ganzenbord en een parcours voor op het plein. Voor alle groepen zijn er suggesties 
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en handleidingen om snel aan de slag te gaan. In de week van 25 maart en 1 april wordt op de Guido veel 
aandacht besteed aan het verkeer. De verkeerskar helpt ons daarbij.  
 
Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8. 
Op vrijdag 22 maart vindt het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 plaats. Teams van alle 
basisscholen in Baarn spelen dan tegen elkaar. Mooi om te zien dat ieder jaar opnieuw te zien is dat er met veel 
plezier wordt samengespeeld, ook om te winnen. We hopen op een mooie dag met goede 
weersomstandigheden. Nadere informatie ontvangen de groepen 7 en 8 via de leerkracht. Dank alvast aan de 
ouders die meehelpen om dit een mooi toernooi te laten zijn. 
 
Speellokaal omgetoverd tot stemlokaal. 
Woensdag 20 maart a.s. vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen plaats. Hierbij 
wordt het speellokaal gebruikt als stemlokaal. Dit kan enige hinder bij de ingang van de kleuterschool geven. 
 
Groep 7 en 8 op 19 maart naar het Escher museum in Den Haag. 
Ken je de wereldberoemde kunstenaar M.C. Escher?  Wist je dat hij 30 jaar lang in Baarn 
heeft gewoond? 
De leerlingen maken kennis met Escher en zijn werk en gaan naar Den Haag, want daar 
staat een museum vol met zijn werken. Heel speciaal, want het is in een oud koninklijk 
paleis. In de klas experimenteren ze met optische illusies. Daarna gaan de kinderen met 
kunstenaar Rixt Hilverda bij FrontaalKunst aan de slag met het snijden van zwart-wit 
figuren om zo hun eigen ‘Escher’ te maken. De leerlingen laten zich inspireren en spelen 

Oudertevredenheidspeiling maart 2019. (Herinnering) 
Op maandag 4 maart 2019 heeft u de uitnodiging om deel te nemen aan de 
oudertevredenheidspeiling van onze school per mail ontvangen. Mocht u deze nog niet hebben ingevuld dan 
nodig ik u nogmaals van harte uit. De sluitingsdatum is vrijdag 22 maart a.s. 

Stakingsacties.  
Zoal wij u eerder informeerden in de vorige nieuwsbrief is op 15 maart a.s. de school gesloten. 
 
Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jan Visscher. 

 
Activiteitenkalender voor ouders  2018 - 2019 

 

Maart 

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 1 t/m 8  Start verkeersweken. 

2- t/m 29 7 en 8  Week van het geld. 
 

April 

1 7, 8 9.45-11.45 Zeefdrukken                             In de klas of FrontaalKunst 
2 3 en 4 11.00-12.00 Smakelijk sprookje. (Speeldoos) 
3 1 en 2  Congres jonge kind. Leerlingen groep 1 en 2 zijn die dag vrij. 
3 3 t/m 8  Grote rekendag. 
4 1 en 2  Grote rekendag. 
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 
 
 
 


