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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 20 
 
Baarn, 24 juni 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
We lezen uit de boeken 1 en 2 Koningen verhalen over de profeten Elia en Elisa. Zij vertellen aan machthebbers 
en gewone mensen dat ze mogen vertrouwen op de Heer. Soms hebben ze het daar zelf ook moeilijk mee, 
maar steeds opnieuw laat God merken dat ze niet alleen zijn. 

Week 26 ■ 24/06 - 28/06 

Je bent niet alleen 

1 Koningen 19: 1-21  

Izebel, de vrouw van koning 
Achab, staat Elia naar het leven. Hij vlucht en komt 
terecht onder een bremstruik, waar hij God vraagt 
om een eind aan zijn leven te maken. Na een reis van 
veertig dagen komt Elia bij de Horeb, waar hij de 
Eeuwige ontmoet. Elia is niet alleen. 

Week 27 ■ 01/07 - 05/07 

Wil je nog meer?  

1 Koningen 21: 1-29 en 2 
Koningen 2: 1-18 

Koning Achab heeft bijna alles, 
maar wil toch nog meer. Door 
een list van Izebel krijgt hij de 
wijngaard van Nabot te pakken, 
maar Elia spreekt hem namens God aan op zijn 
gedrag. Later horen we dat Elia’s opvolger Elisa 
dubbel wil delen in zijn geest. Wil hij nog meer? 

 
Groepsorganisatie 2019/2020. 
Op maandag 24 juni zijn de leerlingen geïnformeerd betreffende de groepsindeling voor volgend jaar. In de 
loop van het schooljaar( januari 2020) komen juf Lianne en juf Veerle terug van hun zwangerschapsverlof.  Juf 
Lianne zal dan in groep 1/2b gaan werken en juf Veerle in groep 5a. De definitieve invulling hoort u t.z.t. van 
ons. 
In het nieuwe schooljaar starten we met 11 groepen. Juf Marle en juf Mirjam zullen zich in een volgende 
nieuwsbrief aan u voorstellen. Juf Elsa werkt op dit moment al in groep 4b als SB student (Startbekwaam) Juf 
Henriëtte en juf Rianne werken op woensdag 1 x per 14 dagen. 
De verdeling van de groepen ziet er als volgt uit:  
Groep 1/2a Emma van der Burgh. (ma- vr.)  
Groep 1/2b Marle Feenstra (ma- vr.)  
Groep 1/2c Rianne Haas (ma.di,wo), Henriette Koswee(wo, do, vr.)  
Groep 3 Annemiek van Mourik. (ma- vr.) 
Groep 4 Petrie Roolvink. 
Groep 5 a (huidige groep 4a) Liza Kinderdijk (ma, di, wo) Elsa Heyning. (do, vr) 
Groep 5 b (huidige groep 4b) Bouwien Buijtenhuis( ma-vr.) 
Groep 6 Monique Visser (ma- vr.)  
Groep 7a  (huidige groep 6a) Mandy van den Broek. ( ma,di, wo ) Mirjam Tas (do, vr)  
Groep 7b  (huidige groep 6b) Claire Visee (ma- vr.)  
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Groep  8 Marjan van der Wal. (ma,di, vr ) Karin Haar (wo,do.) 
De verdeling van de leerlingen in de groepen volgt zo spoedig mogelijk. 
 
IB taken onder- en bovenbouw / zorgcoördinator. Kitty van den Berg.  
ICO (interne coördinator opleidingen). Mandy van den Broek. 
Administratie. Ineke Kerssies. 
Ellen van Amerongen Onderwijsassistent. 
Bouwcoördinatoren. Annemiek van Mourik.(onderbouw) 

Marjan van der Wal. (bovenbouw) 
Vertrouwenspersoon leerlingen Kitty van den Berg.  
Vakdocent bewegingsonderwijs Manuel Hogewoning. 
Directie. Jan Visscher. 
 
Ook zullen in verschillende groepen komend jaar stagiaires aanwezig zijn. Wanneer duidelijk is in welke groep 
zij gaan lesgeven zal dit in de nieuwsbrief worden vermeld. 
 
Schoolkamp groep 8. 
Op woensdag, donderdag en vrijdag 3, 4 en 5 juli gaan de leerlingen van groep 8 op schoolkamp naar YMCA in 
Leusden. De benodigde informatie ontvangen de ouders van groep 8 van de leerkracht. Als begeleiders gaan 
mee: juf Marjan, juf Annemiek, Paul van der Weerd, Gert van Drie, Ids Gerritsma (student Marnix Academie). 
Juf Monique van Deuveren fietst op woensdag mee en gaat ‘s avonds weer naar huis.  We wensen de leerlingen 
en begeleiders  een onvergetelijk schoolkamp toe. 
 
Wennen in groep 3. 
Op maandag 1 juli a.s. van 13.15 - 14.00 uur gaan de kinderen van groep 2 voor het eerst wennen in groep 3.  
Het andere wenmoment is op woensdag 10 juli van 11.00-14.00 uur. De kinderen worden door de leerkracht 
opgehaald en teruggebracht. 
 
Kleuterdag.  
Op donderdag 4 juli 2019 is het weer zover! De jaarlijkse kleuterdag en schoolreis. Het thema van de kleuterdag 
is dit jaar: “Pluk van de Petteflet”. Alle leerlingen eten op school en zijn om 14.00 uur vrij. Meer informatie 
ontvangt u van de leerkrachten van de groep 1 en 2. 
 
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.  
 

 
Slotfeest op woensdag 17 juli 2019!!!!! 
Op 17 juli willen wij het jaar graag afsluiten met een slotfeest. 
Het slotfeest begint om 19.00 uur met het ophalen van het rapport in je eigen klas. 
Daarna doen we spelletjes en vieren we met elkaar feest op het plein. 
Er komt ook een heel speciaal optreden.... 
Om 20.00 uur ronden we de avond af met een lekkere verrassing! 
 
Verdere informatie volgt later. 
 
 



 
Van ruilen komt.......... een zomervakantie vol speelplezier! 
Vrijdag 19 juli houden we weer een ruilbeurs op school voor groep 1 t/m 8. De kinderen mogen op deze 
ochtend een schoenendoos vol met speelgoed waar ze niet meer mee spelen of boeken die zij niet meer lezen 
mee naar school nemen en onderling gaan ruilen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 

 
Activiteitenkalender voor ouders  2018 - 2019 

 

 

Juni 

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 

Zomervakantie maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019 
Laatste middag vrijdag 19 juli 2019 
 

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 
 
Studiedagen. Vrijdag 4 oktober 2019 

Vrijdag 18 oktober 2019 
Vrijdag 20 december 2019  
Vrijdag 21 februari 2020 
Maandag 2 maart 2020 
Dinsdag 14 april 2020 
Maandag 22 juni 2020 
Vrijdag 17 juli 2020 
 

 
 
 
 


