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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 10 
 
Baarn, 31 januari 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Sami en Daan. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij? Het is een vraag die kinderen kunnen stellen – aan 
volwassenen, aan andere kinderen en aan God. Tegelijk is het ook een vraag die aan kinderen zelf gesteld kan 
worden. Op sommige kinderen wordt al vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor mensen in hun omgeving. 
Je mag hopen dat deze kinderen niet vergeten dat ze ook zelf mogen vragen: Zorg jij voor mij? 
 

Week 6 ■ 03/02 - 07/02 
Wat heb je nodig? 
Matteüs 6: 25-34, 7: 
24-27 en 8: 5-13 

Maak je geen 
zorgen, zegt Jezus. 
Neem een 
voorbeeld aan de 
vogels in de lucht 
en de bloemen op het veld. Ze maken zich geen 
zorgen, God zorgt voor hen. In het tweede verhaal 
van deze week vertelt Jezus: Als je luistert naar mijn 
woorden, lijk je op een man die zijn huis bouwt op 
een rots. In het derde verhaal komt een 
legerhoofdman naar Jezus. Hij heeft hem nodig om 
zijn zieke knecht te genezen. 

Week 7 ■ 10/02 - 14/02 
Stop de storm 
Matteüs 8: 23-34 en 9: 1-8 

De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? 
Jezus spreekt de wind en het water toe en het wordt 
rustig. Later komt hij twee mannen tegen met 
‘storm’ in hun hoofd. Ook deze storm kan Jezus tot 
bedaren brengen. 

 

 
Eindtoets groep 8 
De afgelopen jaren hebben wij gewerkt met de eindtoets van het Cito. Dit jaar hebben we, na overleg 
met de MR, de keuze gemaakt voor de eindtoets van IEP. 
De belangrijkste redenen zijn dat de IEP toets veel kindvriendelijker is en ook veel minder tijd in beslag 
neemt. 
De eindtoets van IEP bouwt op van makkelijk naar moeilijk en de leesteksten zijn kort en toegankelijk 
en is één van de 5 eindtoetsen voor het basisonderwijs die erkend wordt door het ministerie van OCW. 
De tijdsduur is twee ochtenden van twee uur. Deze is gepland op woensdag 15 en donderdag 16 april. 
2020. Voor meer informatie zie: 
https://view.publitas.com/bureau-ice/ouderbrochure-iep-eindtoets-primair-onderwijs-bureau-ice/page/1 
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Cito Leerlingvolgsysteem. (LVS) 
De komende weken nemen we in groep 3 t/m 8 Cito-toetsen af. De toetsen zijn een onderdeel van ons 
leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar, in januari/ februari  en juni, maken de leerlingen een Cito-toets op het 
gebied van rekenen, taal(kleuters), lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De gegevens van deze 
toetsen gebruiken we onder andere om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 
 
Schoolfruit.  
De leerlingen krijgen iedere week op dinsdag, woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès) en 
donderdag, fruit of groente rechtstreeks bij de teler vandaan. Het is iets extra’s. In overleg met uw kind kunt u 
het gebruikelijke tussendoortje aanpassen. 
De komende week…………………………….sinaasappel, waspeen en appel. 
 
Mobiele telefoons, oortjes. 
Steeds meer leerlingen nemen een mobiele telefoon mee naar school. Dit is in principe 
toegestaan, hoewel de leerlingen altijd in de gelegenheid worden gesteld om in dringende 
gevallen naar huis te bellen met de schooltelefoon. Wel hanteren we de spelregel dat de telefoons 
in school uit staan en tijdens de schooltijden afgegeven worden in de klas. (In de klas is een plek 
waar de telefoons worden verzameld)  
De school is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan of het zoekraken van 
telefoons en andere dure apparatuur. 
Het zou fijn zijn wanneer ook u dit met uw kind(eren) bespreekt. 
 
Gevonden voorwerpen. 
De kast met gevonden voorwerpen met daarin jassen, tassen , broeken, 
bekers, brooddozen, mooie schoenen is altijd rijkelijk gevuld. Een bijzonder 
fenomeen. Op een aantal momenten in het jaar wordt dit alles naar 
spullenhulp gebracht. Ook blijven er regelmatig na schooltijd of in vakanties 
fietsen op school staan. Vandalisme ligt dan op de loer. 
In deze nieuwsbrief een foto van sleutels, brillen etc. Mocht u dit herkennen 
dan kunt u dit bij de directie afhalen. Graag uw aandacht hiervoor. 
 
Sporten in de voorjaarsvakantie. 
“ Over vier weken staat de krokusvakantie alweer voor de deur en wat is er 
dan leuker om lekker te gaan bewegen en sporten! Sportcoördinator Irene 
de Jong (Gemeente Baarn en Kinderopvang Baarn) organiseert dan ook in 
samenwerking met BTTV Elan en ex-basketbalprof Henk Pieterse weer twee 
niet-te-missen sportdagen voor alle Baarnse basisschoolkinderen. 
Op dinsdag 25 februari 2020 kunnen alle kinderen van 7/8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8) meedoen aan de 
jaarlijkse Baarnse Tafeltennis Kampioenschappen bij BTTV Elan. Als je op school straks in februari aan de 
tafeltennis kennismakingslessen meedoet is dit een mooi toernooi om in de praktijk te brengen wat je hebt 
geleerd. Maar ook als je niet aan de kennismakingslessen meedoet, ben je natuurlijk van harte welkom om je 
aan te melden. Deelname is gratis! Deze sportdag vindt plaats in het tafeltenniscentrum van Elan aan de 
Meester de Groothof 12 en duurt van 10.00 – 15.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur). Voor professionele 
begeleiding, batjes en balletjes wordt vanzelfsprekend gezorgd. Vergeet niet je zaalschoenen en een 
lunchpakketje mee te nemen (voor drinken wordt gezorgd). 
Op donderdag 27 februari 2020 komt de 2,11m lange ex-prof Henk Pieterse alweer voor de achtste keer met 
veel plezier terug naar Baarn om voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn Basketbalclinic te geven in De Trits. 
Het belooft weer een echt muzikaal basketbal spektakel te worden waarin de kinderen in korte tijd veel leuke 
drills leren. Daarnaast wordt er op een speelse manier aandacht geschonken aan pestgedrag (de zgn. 
Pest-Mij-Maar-Tour). Het is altijd een erg leerzame ochtend waar de kinderen heel open en vanzelfsprekend 
leren opkomen voor zichzelf (en anderen). De ochtend draait dan ook om basketbal en respect! Kosten 
deelname: € 7,50 p.p. Je wordt om 9.45 uur in De Trits verwacht waarna van 10.00 – 12.30 uur de clinic zal 
plaatsvinden. 
Wil jij graag aan een van deze twee sportdagen (of allebei?!!) meedoen? Geef je dan snel op via 
www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn en kijk voor beide dagen onder het kopje “Sportdagen 
Krokusvakantie 2020” ! Mocht je nog meer informatie willen, neem dan contact op met Irene de Jong, via 
i.dejong@baarn.nl of 06-49900591. “ 
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Vakantierooster 2020-2021 (volgend schooljaar!) 
Het vakantierooster 2020-2021 is vastgesteld en vindt u hieronder. 
De data van alle lesvrije dagen/studiedagen zijn nu nog niet bekend. Deze ontvangt u voor de start van de 
zomervakantie. 
 
Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 
Kerstvakantie  maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie  maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 
Paasweekend vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021 
Koningsdag dinsdag 27 april 2021 
Meivakantie Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 
Pinksterweek maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021 
 
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 16 oktober 2020 
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 18 december 2020 
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 19 februari 2021 
Lesvrije dag/studiedag Vrijdag 16 juli 2021 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 

 

 

 

 

 


