
 
Begoniastraat 2, Postbus 464, 3740 AL Baarn.  
Tel: 035-5415497 e-mail:info@guidodebres.nl 
Ziekmelding: absenties@guidodebres.nl 
 
 
Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 21 
 
Baarn, 4 juli 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Aan het einde van dit schooljaar willen wij u, ouders van de 
Guido de Brès, bedanken voor uw meedenken, uw helpende hand. Veel activiteiten die plaatsvinden kunnen 
niet worden georganiseerd zonder uw hulp. Door het jaar heen zien we dat veel moeders steeds weer klaar 
staan wanneer wij een beroep doen op een stukje tijd. Heel veel dank daarvoor. 
In het bijzonder noemen we de groepsouders, leden van de ouderraad en medezeggenschapsraad. Zij staan 
garant voor structurele hulp gedurende het jaar. Zonder uw hulp zou het schooljaar er anders uit zien voor 

leerlingen en leerkrachten.  
 
Graag wensen wij u een prettige, zonnige en ontspannen vakantie 
toe. Gaat u op reis? Dan wensen wij u een goede reis. Wij hopen 
iedereen aan het begin van het schooljaar 2019/2020 weer gezond 
en wel te mogen begroeten. 
 
Tot slot: De zomervakantie 2019 begint op vrijdag 19 juli om 12.00 
uur. De eerste schooldag begint op maandag 2 september 2019 om 

8.25 uur. De deuren van het kleutergebouw gaan om 8.20 uur open. We starten op deze dag dan ook met de 
nieuwe schooltijden het zgn. Vijf gelijke dagen model (5GDM) Alle leerlingen eten op school (lunchpakket 
meenemen) en zijn om 14.00 uur vrij.  
 
U wordt als ouder(s), verzorger(s) op maandag 2 september van 13.45 uur t/m 14.00 uur  uitgenodigd om in de 
klas van uw kind te komen, om te zien welke plek in de klas hij of zij heeft en kennis te maken met de 
leerkracht.  
 
Een geweldige kleuterdag, met als thema: “ Pluk”. 
Dankzij vele vaders kijken we terug op een fantastische kleuterdag! Er 
stond een echt kraanwagentje op het plein. Hierbij zijn de kinderen op 
de foto gegaan. We hebben dieren gezocht in de torteltuin en prachtige 

zandkastelen gebouwd. Ook is er 
een echte Krullevaar geknutseld. 
We hebben eierkoeken versierd 
en met zoveel roze Aagjes op het 
plein was er voor iedereen een 
roze ijsje!  
Vader stamper heeft voor ons 
heerlijke frietjes gebakken die we 
lekker in het zonnetje konden 
opeten met wat te drinken er bij. 
‘s Middags hebben we de film van 
Pluk af gekeken. De kinderen hebben nog een stukje torteltuin in een 
pluk-beker mee naar huis gekregen. Al met al was het een hele geslaagde 
Pluk- dag! 
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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 28/34 ■ 08/07 - 12/07 of 19/08 - 23/08 

Ik zie je verdriet 

2 Koningen 4: 8-37 

Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij een 
vrouw dat ze een kind zal krijgen. Na een paar jaar 
sterft het kind, kan Elisa nu iets doen? De profeet 
laat zien dat God mensen niet 
alleen laat in hun verdriet. 

Week 29/35 ■ 15/07 - 19/07 of 26/08 - 30/08 

Hoe stoer ben je? 

2 Koningen 5: 1-27 

Naäman is een 
stoere, sterke 
legeraanvoerder. 
Maar hij is ook 
kwetsbaar: onder zijn 
pantser draagt hij een 
ernstige huidziekte met zich mee. Hij gaat naar Elisa 
voor genezing, maar dit loopt anders dan verwacht. 

 
Afscheid groep 8. 
Op dinsdag 16 juli  gaan de leerlingen van groep 8 hun afscheidsmusical opvoeren voor de leerlingen, opa’s en 
oma’s en de ouder(s), verzorger(s) van de school. Woensdag komen zij voor de laatste keer naar school om 
afscheid te gaan nemen van de Guido de Brès. 
Wij hopen dat zij terug kunnen kijken op een heerlijke tijd en we zullen ze zeker gaan missen! 
Diana, Jonas, Jouke, Wendy, Lucas, Robert Jan, Matz, Jelle, Elise,  Max, Joey, Lieke, Berk, Liana, Shylo, Femke, 
Julia, Roelof, Eran, Wesley, Tigo, Wytske, Naomi, Twan, Mila, Sven, Angel, Lydia, Sophia, Merlijn, Daniëlle, 
Lutfiye en Nina. Veel succes en plezier op jullie nieuwe 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! 
 
Even voorstellen….. 
Ik ben Elsa van Arkel en kom vanaf september 2019 werken op de Guido de Brès in groep 
5a. Samen met mijn man en drie zonen ( 1, 4 en 6 jaar oud) woon ik met veel plezier in 
Baarn. Ik heb al heel wat jaren met kinderen gewerkt in musea en het afgelopen jaar mijn 
stage gelopen op de Guido. Daar had ik het erg naar mijn zin en ik kijk er dan ook naar uit 
om hier les te gaan geven.  
 
 
Even voorstellen…. 
Ik ben Marle Feenstra, ik ben 24 jaar en net afgestudeerd aan de pabo. In mijn vrije tijd ben ik veel 
met paarden bezig. Ik heb een eigen pony, geef paardrijlessen en help bij het organiseren van 
ponykampen. Daarnaast ben ik ook nog leiding op scouting. Tijdens het zwangerschapsverlof van 
Lianne zal ik haar klas overnemen. Ik heb er erg veel zin in.  
Met vriendelijke groet,  
Marle Feenstra  



 

Beste ouders en leerlingen,  
Mijn naam is Mirjam en na de zomervakantie ga ik aan de slag op de donderdag en vrijdag in groep 
7a.  
Samen met mijn gezin woon ik in Soest. In onze vrije tijd zijn we graag buiten (bos, strand, 
kamperen, skiën), vaak samen met onze zoons van 2 en 4 jaar oud.  
Ik ben 41 jaar en heb veel ervaring in het onderwijs als mentor en leerkracht op verschillende 
scholen. De afgelopen jaren heb ik in het speciaal onderwijs gewerkt met leerlingen met een 
taalontwikkelingsstoornis en/of slechthorendheid. Ik vind het belangrijk dat leerlingen zichzelf 
kunnen zijn en met plezier naar school komen om hun talenten te ontwikkelen en leren omgaan 
met moeilijkheden. 
Momenteel rond ik mijn werkzaamheden in Utrecht af om na de vakantie in Baarn, fijn dichter bij 
huis, te gaan werken op de Guido de Brèsschool. Op de studiedag heb ik al kennis mogen maken 
met mijn nieuwe collega’s en kijk er naar uit om samen met jullie; de leerlingen, de ouders en collega’s er een 
fijn en leerzaam schooljaar van te maken. 
Een heel fijne zomervakantie toegewenst en tot in september! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mirjam Tas 
 
Vanuit de ouderraad. 
We hebben afgelopen schooljaar met veel plezier bij verschillende activiteiten ondersteuning kunnen bieden en 
willen bij deze de leerkrachten en meewerkende ouders bedanken voor de fijne samenwerking. 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe! 
 
Vanuit de medezeggenschapsraad. 
Het schooljaar zit er weer bijna op. Als MR hebben we ons de afgelopen periode bezig gehouden met o.a. een 
aantal terugkerende onderwerpen zoals de formatie, taakbeleid, kascontrole en de invoering van de nieuwe 
schooltijden (5GDM)  
Op de website van de school vindt u ons jaarverslag 2018/2019. 
Heeft u vragen over de MR of wilt u iets aan ons kwijt? Laat het ons weten! Dit kan via 
mrguido@guidodebres.nl. 
 
Namens de MR een hele fijne vakantie gewenst en tot volgend schooljaar hoort u meer van ons. 
 
Activiteitenkalender voor ouders. (wijziging) 
In de activiteitenkalender voor ouders vindt u de vakantieperiodes, data 
van de schoolreis, kleuterdag, schoolkamp, uitstapjes van de leerlingen etc. 
De meest actuele kalender vond u altijd aan het eind van de nieuwsbrief. 
Vanaf het nieuwe schooljaar vindt u deze data op de kalender welke op de 
website staat.  
Het is mogelijk deze kalender toe te voegen op uw mobiel.  
 
Gevonden voorwerpen. 
De gevonden voorwerpen worden volgende week uitgestald en de 
leerlingen kijken of er eigen spullen bij liggen. Ook u kunt een blik werpen 
in de gevonden voorwerpen kast. De overgebleven spullen worden 
vervolgens naar de kringloop gebracht. 
 
 
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. 
Een bericht van de sportconsulent gemeente Baarn. 
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Donderdag 29 augustus: SURVIVALRUN, van 13.00 – 17.00 uur, in het bos rondom Scouting Merhula aan de 
Amsterdamsestraatweg 11A, Baarn, voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. 
Voor het achtste jaar organiseren wij, de jeugdsportcoördinatoren van de gemeente Baarn/Kinderopvang 
Baarn en Back to Basic, weer de niet-te-missen spectaculaire Survivalrun rondom Scouting Merhula i.s.m. 
Scouting Baarn, op donderdag 29 augustus a.s. 
Verken je grenzen en ga op avontuur op een 3,5 KM lange route door het bos. Voor de jongere kinderen (5/6 
jaar) is er een route van 2,5 KM. Onderweg zijn er verschillende opdrachten en hindernissen en natuurlijk 
diverse drink-/pauzeplekken. Zorg voor (oude) kleding die vies mag worden! 
De (groot)ouders kunnen hun kind om 17.00 uur ophalen bij Merhula waar wij gezamenlijk feestelijk afsluiten 
en er gelegenheid is om SAMEN wat hindernissen te nemen! Een onvergetelijke ervaring voor groot en klein. 
Kosten deelname: € 7,50 p.p . 
Organisatie: Jeugdsportcoördinatoren van de gemeente Baarn/Kinderopvang Baarn en Back to Basic. Meer 
informatie en aanmelden gaat via www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn onder het kopje “Survivalrun 
2019”. 
  
Belangrijk: Wil je graag samen met je vriend/vriendin in 1 team? Geef dit dan direct bij aanmelding aan bij 
“Opmerkingen”. 
Met vragen over de Survivalrun kunnen jullie altijd bij mij terecht! 
 
Met vriendelijke groet, 
Irene de Jong 
06-49900591 
 

FIFA 19- en Voetbaltoernooi op 12 juli. 
Jeugdhonk FIFA 19- en Voetbaltoernooi  
Op 12 juli a.s. vindt het FIFA 19- en voetbaltoernooi plaats bij het Jeugdhonk in Baarn, Geerenweg 6b (kantine 
van sv Baarn)! Jongeren tussen de 10 en 16 jaar kunnen zich in teams van minimaal 4 deelnemers opgeven om 
mee te doen aan dit tweedelige toernooi. Zo speel je als team 4-tegen-4 voetbalwedstrijden op het veld en 
2-tegen-2 FIFA 19 op de Playstation 4. Neem gerust je eigen controller mee!  
Inschrijven  
Om 18:30 uur kun je jezelf en je team inschrijven in de sv Baarn-kantine. Deelname aan dit unieke event kost 
niets! Het toernooi duurt van 18:45 uur tot 21:00 uur. Bij meer aanmeldingen per team staat er een deelnemer 
wissel. Een individuele deelnemer kan zich ook inschrijven en wordt dan bij een ander team geplaatst of 
samengevoegd met andere individuele deelnemers.  
Prijzen  
Er zijn ook te gekke prijzen te verdienen door de: 
- winnaar van de wedstrijden  
- speler of team met de mooiste goal van het toernooi  
- Fair Play Prijs  
Blijf op de hoogte! 
Volg Instagram en Facebook van 'Jeugdhonk Baarn' om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes. Zo 
wordt elke maand een speciale activiteit georganiseerd door het Jeugdhonk of een vereniging uit Baarn, waar 
jongeren gratis aan mee kunnen doen!  
Doe jij 12 juli mee met het FIFA 19- en Voetbaltoernooi?  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 

 
Activiteitenkalender voor ouders  2018 - 2019 

 

Juli 

3-5 8  Schoolkamp Leusden 
16 8  Afscheidsavond / Musical. 
17 1 t/m 8  Rapportavond en afsluiting schooljaar. 

http://www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn


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 
 
Lesvrije dagen /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 
 

 
 
 
 


