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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 18 
 
Baarn, 17 mei 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
In de week voor Pinksteren horen de kinderen hoe de leerlingen van Jezus verder konden na zijn hemelvaart. 
Ze wisten niet goed wat ze nog van hun toekomst konden verwachten nu hij er niet meer was. Maar toen 
gebeurde het wonder: De Geest van God werd over hen uitgestort. Daardoor konden ze verder gaan met wat 
Jezus begonnen was: de verkondiging van het koninkrijk van God. Daar konden ze meteen mee beginnen! 

Misschien is het mooi om deze weken thuis ook eens te praten over ‘later’. Welke wensen en verwachtingen 
hebben de kinderen over later? En u zelf? (‘Wat wilt u later eigenlijk worden?’) In de bijbelverhalen blijkt dat 
mensen zelf veel invloed hebben op hun toekomst. En ook, dat er iemand is die je helpt met wat je zelf niet 
kunt. Dat wensen we alle kinderen toe! 

Week 21 ■ 20/05 - 24/05 

Veel geluk!  

Ruth 3: 16-18 en 4: 1-17  

Boaz wil met Ruth trouwen. Hij wordt dan de 
eigenaar van het land van Elimelech. Maar er is een 
ander familielid dat daar ook recht op heeft. Daarom 
gaan ze eerst in de stadspoort overleggen. Het 
andere familielid doet 
afstand van zijn rechten, 
zodat Boaz en Ruth samen 
verder kunnen. Ze krijgen 
een zoon, een kleinzoon van 
Noömi. Dat kind zal later de 
opa zijn van koning David. 

Week 22 ■ 27/05 - 29/05 

Wordt vervolgd  

Handelingen 1: 1-11  

Veertig dagen is Jezus aan 
zijn leerlingen verschenen. Dan gaat hij naar de 
hemel, maar dat betekent niet dat het verhaal is 
afgelopen. Er komt een vervolg waarin zijn leerlingen 
een belangrijke rol zullen spelen. 

 

5GDM (Vijf gelijke dagen model.) 
Afgelopen donderdag heeft u de brief ontvangen, waarin u heeft kunnen lezen, dat met ingang van het nieuwe 
schooljaar de Guido de Brès start met het 5GDM. In de komende nieuwsbrieven zult u regelmatig informatie 
vinden m.b.t de nieuwe schooltijden. Ook zullen we na twee maanden, het werken met het 5GDM evalueren. 
Als eerste vindt u in de bijlage de brief van Brood en Spelen welke gaat over de opvang van 14.00 tot 15.00 uur.  
Het huidige contract met Brood en Spelen zal door school worden opgezegd. Vervolgens zullen de ouders welke 
bij Brood en Spelen staan ingeschreven via Brood en Spelen worden geïnformeerd wat te doen met hun 
contract en strippenkaart.  
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Uitslag kwaliteitsonderzoek ouders. 
Onlangs is u gevraagd deel te nemen aan het kwaliteitsonderzoek van onze school. Hartelijk dank aan de 
ouders die dit hebben ingevuld! Het responspercentage was 50%. In de MR vergadering van afgelopen week 
hebben we de uitkomst besproken. We waren blij te zien dat u het erover eens bent, tevreden te zijn met de 
schoolkeuze. Voor ons is dat de basis van waaruit we willen werken. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten uit 
het onderzoek gekomen en daar gaan wij mee aan de slag. Hieronder leest u de belangrijkste ontwikkelpunten 
uit dit onderzoek: 

● Meer aandacht besteden aan het leren leren en leren plannen. 
● Duidelijker communiceren naar ouders over de gang van zaken op school. 
● Zichtbaarheid MR verbeteren. 
● In gesprek blijven hoe wij onze identiteit vorm willen blijven geven. 
● Klachtenregeling beter in beeld brengen. 
● In gesprek blijven over hulp bij leer-en gedragsproblemen. 

 
Positieve punten waren o.a.: 

● De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is. 
● Kinderen voelen zich veilig op school. 
● De school staat goed bekend, de sfeer op school is goed, waardoor ik me welkom en serieus genomen 

voel. 
● Het pedagogisch en didactisch handelen wordt als positief ervaren. 

Wellicht zijn er punten waarover u eens met ons zou willen spreken, die u niet kwijt kon in deze 
tevredenheidspeiling. U bent altijd welkom om hier eens voor binnen te lopen. 
 
Centrale eindtoets groep 8 / Voortgezet onderwijs. 
Na acht jaren onderwijs hebben de leerlingen van groep 8 de toets naar verwachting gemaakt. De schoolscore 
533,5 ligt dit jaar onder het landelijk gemiddelde van 535,7. 
De schoolkeuze gesprekken zijn afgerond en alle leerlingen weten naar welke school van Voortgezet Onderwijs 
zij zullen gaan. 
 
Groepsindeling 2019/2020. 
Op dit moment zijn wij volop bezig om de groepsindeling en verdeling van leerlingen voor komend schooljaar in 
orde te maken. Wel zullen we weer met 11 groepen starten. Ook de invulling van de vacatures 
zwangerschapsverlof verlopen voorspoedig. Zodra er meer duidelijkheid is wordt u geïnformeerd. 
 
Juffen- en meester feest. 
Op woensdag 29 mei vieren de juffen en meester Jan hun verjaardag.  
Deze dag mogen de kinderen verkleed op school komen.  
De kinderen horen van hun eigen leerkracht hoe deze dag eruit komt te zien.  
 

Huwelijk juf Claire en juf Veerle. 
Op vrijdag 24 mei hopen juf Claire en haar vriend Joris elkaar het 
jawoord te geven. Op vrijdag 7 juni hopen juf Veerle en haar vriend Alwin elkaar het jawoord 
te geven. Wij wensen beide bruidsparen een mooie liefdevolle toekomst. 
 

Op donderdag 4 juli 2019 is het weer zover! Het jaarlijkse schoolreisje. 
De bestemming voor de groepen 3 en 4 is: ‘Speelpark Oud Valkeveen’. 
De kinderen mogen zelf kiezen waar ze gaan spelen. Er loopt voldoende begeleiding rond en 
er zit iemand op een vaste plek om op de tassen te letten.  
Voor de lunch is gezorgd. De kinderen nemen zelf voldoende drinken, een tussendoortje en 
eventueel wat lekkers mee. De kinderen zijn rond 15.00 uur weer terug op school.  
 

 
De bestemming voor groep 5 t/m 7 is: ‘Pretpark Drievliet’. 
De kinderen gaan in groepjes met begeleiding door het park heen.  
De kinderen zorgen zelf voor voldoende drinken, tussendoortje, lunch en eventueel wat 
lekkers voor onderweg.  
De kinderen zijn rond 17.00 uur weer terug op school.  
Verdere informatie volgt.  



Een bericht van de voedselbank. 
Lieve leerlingen leerkrachten en ouders , 
Bedankt voor alle spullen die jullie voor de cliënten van de voedselbank Baarn 
hebben ingezameld. 
Het was overweldigend veel en de cliënten waren er erg blij mee sommige waren 
zelfs een beetje ontroerd. 
Ook de dozen die zo prachtig waren versierd 
en de vele kaarten die jullie zelf hadden 
gemaakt werden zeer gewaardeerd.Nogmaals 
hartelijk dank en heel fijn dat jullie aan de 
voedselbank Baarn hebben gedacht. 
Vriendelijke groet ,  
Thea, Yvonne , Jeanette , Anoeska en Caroline  
Voedselbank Up Baarn 
En ook de cliënten. 
 
 
 
Crescendo. 
We zijn op do 16 mei naar Muziekvereniging Crescendo geweest we hebben van alles gedaan. We zijn met 
groep 6a en 6b daar naar toe geweest. We hebben 8 minuten uitleg gekregen en hebben blaasinstrumenten 
uitgeprobeerd. Het was erg leuk en de leraren waren erg lief. 
Dit was de mening van MONICA en LOTTE. 
 
Plusgroep. 
In de plusgroep heb ik veel geknutseld en vragen beantwoord. Het is moeilijker dan in de klas. 
We hebben meer uitdaging. Als het niet lukt kan je om hulp vragen. Met het 2e onderdeel (Egypte) moesten we 
een piramide maken en dat was heel pittig. Het eerste thema was het oerwoud. We hebben een poster 
gemaakt van het oerwoud en met het 2e thema Egypte hadden we ook een poster gemaakt. Nu heb ik met nog 
iemand het thema de indianen. Daar hebben we een trommel gemaakt.  
Vriendelijke groeten van Anouk 4B 
 
De plusgroep is een soort klas. In die klas komen twee groepen bij elkaar. Het eerste thema doen we met 
elkaar. Daarna mag je iemand kiezen en met die een thema maken. Je mag ook alleen een thema maken en je 
mag ook met meer dan twee kinderen een thema maken. Ik ben begonnen met het thema strand en dat deden 
we dus met ons allen. Daarna het thema koraalrif. Toen ridders en jonkvrouwen. En nu ben ik bij het thema 
oerwoud. We hebben plusgroep op donderdag van 13.00 tot 14.00. In het thema oerwoud heb ik geleerd wat 
kreupelhout is. En waarom kleine leguanen als eerste groen zijn. We hebben ook nog een informatieposter 
gemaakt over Karel de Grote en die gepresenteerd in onze klas. 
Thijs groep 5 
 
In  de plusgroep doen we project. Een project is een ding (maken, doen) aan de hand van je gekozen 
onderwerp. Zoals: haaien, mythische figuren, strand, geld. Er komen kinderen van twee groepen bij elkaar. de 
groepen 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8. Een deel van de kinderen uit groep 8 en 7 doen ook een half uur Spaans. 
Uno, dos, tres, cuatro enz. Wij hebben project op donderdag om 14.00 uur tot 15.00 uur s’middags. 
Je kan ook in plaats van een project een losse opdracht doen, zoals ik nu een stop motion filmpje maak. Na een 
project mag je het in de klas presenteren. Je kan een project alleen doen maar ook in groepjes van 2 en 3. 
Vaak komen kinderen met plusboeken bij de plusgroep terecht. 
Toon, groep 7  
  
Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jan Visscher. 

 

 
 



Activiteitenkalender voor ouders  2018 - 2019 
 

 

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 

29 1 t/m 8  Juffen en meesterfeest 
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 

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 
 



 
 


