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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 16 
 
Baarn, 29 maart 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Ninthe en Tygo. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.  
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
We lezen deze weken uit het evangelie van Johannes. De toon wordt gezet door het verhaal over Lazarus, die 
uit de dood wordt opgewekt. Angst en verdriet hebben niet het laatste woord, God maakt een nieuw begin. 
Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Pak mijn hand’. Dat kun je zeggen als je zelf bang 
of verdrietig bent, maar ook als je juist een ander uit de angst en het verdriet wilt halen. 

Week 14 ■ 01/04 - 05/04 

Ik vecht voor jou 

Johannes 13: 31-38 en 18: 
1-27 

Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan 
hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als je zelf 
bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie 
keer dat hij Jezus niet kent. 

 

Week 15 ■ 08/04 - 12/04 

Is dit de koning? 

Johannes 18: 28-40 en 19: 1-37 

Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen 
en uitgelachen. Is dat nou een koning? Uiteindelijk 
sterft Jezus aan het kruis. Hij lijkt wel een 
misdadiger. Moet het verhaal dan zo aflopen? 

 
 
Informatieavond: 11 april 2019. (Herinnering) 
Donderdag 11 april, om  19.30 uur, is er een informatieavond voor alle ouders en verzorgers. Die avond geven 
we informatie over het 5-gelijke dagen model en de bijbehorende procedure. Ook is er alle gelegenheid om 
vragen te stellen aan het team, medezeggenschapsraad, ervaringsdeskundigen en directie en uw input te 
geven. We nodigen u dan ook van harte uit om te komen! Wilt u voor donderdag 4 april het aanmeldstrookje, 
welke u vindt aan het einde van deze brief, inleveren bij de leerkracht van uw zoon of dochter. In de bijlage 
nogmaals de brief. 
 
Mocht u thuis het aanmeldstrookje niet kunnen printen dan liggen deze ook in de klas van uw zoon of dochter. 
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Paasfeest. (herinnering) 
Zoals u inmiddels van uw zoon of dochter heeft gehoord, verzamelen wij met alle kinderen producten voor de 
voedselbank. Deze kunt u tot en met maandag 15 april inleveren. 
 
Studiedag leerkrachten kleuterbouw op 3 april 2019 
Op woensdag 3 april 2019 vindt de 4e editie van het landelijke congres Jonge Kind plaats.  
Een congres voor de onderbouw, voor leerkrachten, bouwcoördinatoren en directies.  
Het thema dat dit jaar centraal staat is: " Spel verbindt."  
Spel verbindt alle jonge kind-professionals en de verschillende (werk)velden waarin ze actief zijn. Buiten of 
binnen, online of offline, thuis of op school, spelen of leren, groep 2 of groep 3: dit zijn geen tegenstellingen, 
maar kansen om te verbinden.  
De dag start met de inspirerende lezing ‘Verbondenheid als antwoord’ van verzinner, verteller, verbinder 
Marcel van Herpen.  
Een goede relatie maakt goede prestaties mogelijk. Door gepaste begeleiding van het spel ontstaat een betere 
relatie met het jonge kind.  
Door spel als uitgangspunt te nemen voelen kinderen zich gehoord en gezien. Leerkrachten mogen hierin nooit 
alleen staan. Hij vertelt zijn verhaal vanuit liefde voor het vak van leerkracht en de kinderen.  
De leerkrachten van groep 1 en 2 en Kitty van den Berg (IB-er) zullen die dag verschillende workshops volgen 
die ons onderwijs leuker, maar ook aantrekkelijker maken wat betreft rekenen en taal.  
De leerlingen van groep 1 en 2 zijn op woensdag 3 april 2019 vrij.  
 
Een bericht van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad.(GMR) 
Gezocht: actieve en enthousiaste ouders en leerkrachten voor de GMR. Wist jij dat jouw school één van de 10 
scholen binnen de Stichting PCBO Baarn-Soest is? En wist jij dat een groot deel van het beleid op school binnen 
deze Stichting bepaald wordt? En vind jij het belangrijk om daaraan bij te dragen? 
Dat kan!! Meld je aan voor een plaats in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad.  
Met vriendelijke groet, 
Jelle de Boer. 
 
In de bijlage vindt u meer informatie. 
 
Tevredenheidspeiling 2019 
Vrijdag 22 maart was de sluitingsdatum van de oudertevredenheidspeiling 2019. Het response percentage was 
50%. Een voldoende/goed resultaat. 
Komende week analyseren we de uitkomsten en deze bespreken we in eerste instantie in het team en met de 
MR. Dank voor het invullen. 
 
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". 
 
Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jan Visscher. 

 
Activiteitenkalender voor ouders  2018 - 2019 

 

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 

https://www.marcelvanherpen.nl/


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”. 
16 4a en 4b ochtend Brandweerbezoek in school. 
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 
16 8  Afscheidsavond / Musical. 
17 1 t/m 8  Rapportavond en afsluiting schooljaar. 
19 1 t/m 7   Laatste schooldag. (middag vrij) 

    
 

 

Vakantierooster 2018/ 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: Woensdag 3 april 2019 (groep  1 en 2 vrij) 
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 



 
 
 


