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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 17 
 
Baarn, 15 april 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Manuel. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.  
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Veel kinderen hebben plannen voor later. Later worden ze misschien wel rijk, succesvol en gelukkig. Sommige 
kinderen denken er zelfs over om later prins of prinses te worden… Iedereen heeft verwachtingen en hoop 
voor de toekomst. Maar wanneer begint die toekomst eigenlijk? En wat kun je er zelf aan doen om je 
gedroomde toekomst dichterbij te brengen? Het thema van dit nummer van Kind op Maandag is: Later begint 
nu. We lezen het verhaal van Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Als haar man sterft, besluit Ruth om met haar 
schoonmoeder Noömi mee te gaan naar Betlehem. Zo komt ze in een stad waar ze niemand kent en waar alles 
anders is. Zou dat de toekomst zijn waar ze als klein meisje van droomde? Misschien niet. Het verhaal laat zien 
dat het leven soms heel anders loopt dan je verwacht. Maar Ruth laat het er niet bij zitten. Ze gaat werken op 
het land en ontmoet daar een man uit Betlehem waar ze uiteindelijk mee trouwt. Samen krijgen ze een kind, 
dat uiteindelijk de opa zal worden van de grote koning David. Later is begonnen! 

Week 16 ■ 15/04 - 19/04 

Jezus leeft! 

Johannes 19: 
38-42 en 20: 
1-23 

Jezus wordt 
begraven, 
maar op de 
derde dag is 
het graf leeg. 
De dood is overwonnen, Jezus leeft! 

Week 17 ■ 23/04 - 26/04 

Jezus komt terug  

Johannes 20: 24-29 en 21: 1-23 

Na Pasen is Jezus aan zijn 
leerlingen verschenen, maar 
Tomas was daar niet bij. Als hij 
hoort wat er gebeurd is, kan hij het niet geloven. 
Later ziet hij zelf ook dat Jezus leeft. Aan de oever 
van het meer verschijnt Jezus nog eens aan zijn 
leerlingen. Hun netten raken vol vis, Jezus eet met 
hen. 

Pasen. 
Op donderdag 18 april hebben wij op school een speciale Paaslunch. Deze dag zullen wij een continurooster 
hanteren en zijn de kinderen om 14:00 uur uit.  
Ieder kind mag 1 opa of 1 oma of een bekende oudere als gast uitnodigen. Het kind thuis een schoenendoos en 
vult deze doos met een lunch 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. 
Belangrijke tijden van deze dag: 
11.30  uur Paaslunch met gast groep 1 t/m 4 
12.15  uur              Paaslunch met gast  groep 5 t/m 8 
14.00  uur Alle kinderen zijn vrij. 
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 Bevrijdingsloop op 5 mei 2019. 
Op 5 mei is het Bevrijdingsdag en wordt op de Brink traditioneel het bevrijdingsvuur 
ontstoken. Dat bevrijdingsvuur wordt in de nacht van 4 op 5 mei opgehaald uit Wageningen 
door een kleine vijftig leerlingen van de verschillende basisscholen uit Baarn. Twan, Eran, 
Nikita, Marius en Cherie zijn de leerlingen van de Guido de Brès die vanaf hotel “De Wereld” 
in Wageningen in estafettevorm het bevrijdingsvuur naar Baarn brengen. Om 9.00 uur ‘s 
ochtends komen de lopers aan op de Brink en zullen zij samen met de burgemeester het vuur 
ontsteken.Deze bijzondere loop vindt al voor de achtentwintigste keer plaats. Bijzonder is dat 
Baarn de enige stad is die een kind delegatie laat lopen. Alle andere steden sturen volwassen lopers.  U bent 
van harte uitgenodigd om de lopers te ontvangen.  
 

Schoolfruit. 
Schoolfruit: laatste keer op 16, 17 en 18 april De kinderen hebben naast het eten van appels, peren, 
tomaten etc. ook kennis gemaakt met tropisch fruit. Het is mooi om te zien dat alle kinderen dan toch iets 
proberen te eten wat ze nog niet kennen. Vanaf 19 april stopt de subsidie en wordt er geen fruit 
meer geleverd. Op dinsdag, woensdag en donderdag vragen we u zelf weer het fruit voor uw 
kind(eren) te verzorgen.  
 
Kinderen én ouders Streetwise. 

‘Veilig fietsen naar school’… Dat is een slogan van de ANWB die wordt gebruikt bij de 
Streetwise-verkeerslessen. Deze lessen worden op de Guido de Brès gevolgd door de 
leerlingen. 
 
Al jaren ben ik bezorgd over de verkeersdrukte op de Begoniastraat van auto’s, fietsers en 
voetgangers bij school. Ook wordt er regelmatig in de nieuwsbrief vermeld dat er geen 
auto’s mogen stilstaan voor het hek van de school.  
 
Afgelopen woensdagmorgen ging het mis: onze zoon fietste over de stoep – want de straat 
was gevuld met stilstaande auto’s – en knalde tegen een wegfietsende moeder op. Hij mag 

niet fietsen op de stoep, dat weet hij wel, maar hij wilde ook op tijd komen. Resultaat: geschrokken mensen, 
kapotte fiets, een enorme bloedneus en zere plekken. Het kon erger, toch ik wil hiermee aandacht vragen voor 
ouders met auto’s die kinderen voor het hek afzetten: doe dit niet! Wees als ouders ook Streetwise. 
 
Liesbeth van Nieuwkasteel 
 
Vakantie. 
De paasweekend en de meiweek begint op vrijdag 19 april en eindigt op vrijdag 3 mei 2019. Maandag 6 mei 
2019 om 8.25 uur gaan de schooldeuren weer open.  
Iedereen een fijne vakantie gewenst.  
 
Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jan Visscher. 
 

Activiteitenkalender voor ouders  2018 - 2019 
 

April 

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 
 
 
 


