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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 22 
 
Baarn, 3 juli 2020. 
 
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 ouders 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 
2020/2021 weer gezond en wel te mogen begroeten. 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  

 Week 28 ■ 06/07 - 10/07  
 
Themaweek: Bidden 

1 Samuel 1: 1-18, Matteüs 6: 1-15 
en Filippenzen 4: 4-7 

In deze zomerweek staan we stil bij het gebed. We 
lezen verschillende bijbelverhalen waarin het gebed 
een rol speelt. 

Week 29■ 13/07 - 17/07  

Themaweek: Hoe zijn wij aan de bijbel gekomen? 

Nehemia 8, Handelingen 8:26-40 

Elke week lezen we verhalen uit 
de bijbel. Hoe zijn we eigenlijk 
aan die verhalen gekomen? En wat betekenen ze 
voor mensen? 

 
Wennen in groep 3. (aanvulling) 
Dit schooljaar zijn er twee wenmomenten voor de aanstaande groep 3 leerlingen. Op maandag 6 juli a.s. gaan 
de kinderen van groep 2 wennen in groep 3.  Op woensdag 8 juli volgt een tweede wenmoment. De kinderen 
worden door de leerkracht opgehaald en teruggebracht. De nieuwe groep 3 leerlingen gaan op deze wijze met 
groep 3 in het vooruitzicht genieten van de zomervakantie. 
 
Kleutergroepen 2020/2021. 
Ook komend schooljaar starten we met drie kleutergroepen. Een deel van de leerlingen gaat naar groep 3. De 
andere leerlingen blijven in de huidige groep met de eigen juf. De ouders van de startende leerlingen zijn 
geïnformeerd in welke groep hun zoon of dochter zal starten. 
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Juffendag. 
Op woensdag 15 juli staan we stil bij de verjaardagen van alle juffen op de Guido de Brès. Op die dag zullen de 
leerlingen van groep 1 t/m 7 met elkaar de dag invullen met spellen en allerlei opdrachten. Iedere leerkracht 
organiseert de eigen invulling van die dag. Het belooft een mooie dag te worden. 
 
Afscheid groep 8. 
Op dinsdag 14 juli 19.00 uur zal de musical van groep 8 te zien zijn op de 
digiborden in de school. Met hulp van twee technische ouders wordt de 
musical opgenomen en gestreamd, zodat de ouders en alle leerlingen van de 
Guido de mogelijkheid hebben om samen  te genieten van de musical: 
“Verboden te voeren”.  
Op woensdag 15 juli zwaaien de de leerlingen van groep 1 t/m 7 groep 8 om 
10.30 uur  uit. Ondanks het bijzondere laatste jaar van de basisschoolperiode 
hopen wij dat zij terug kunnen kijken op een heerlijke tijd en we zullen ze 
zeker gaan missen! 

 
Marco, Chayenne, Jules, Julia, Tom, Max, Cherie, 
Clementine, Vigo, Jorieke, Djelina, Nikita, Fedde, Etienne, Camron, Daniel, Toon, Lindsey, 
Yara, Rhodé, Senna, Julia, Milan, Marius, Claire, Feline, Mirthe, Naomi, Mark en Max.  
Veel succes en plezier op je nieuwe school. 
 
 
 
 
 

Afscheid. 
Na de zomervakantie werken Marije Plantinga, Mirjam Tas en Karin Haar ergens anders.  Marije blijft binnen 
onze stichting PCBO Baarn Soest als invaller werken. Mirjam en Karin verlaten onze stichting.  Hieronder 
schrijven zij zelf een stukje. 
 
Aan het begin van dit schooljaar begonnen op de Guido de Brèsschool en aan het eind van het schooljaar neem 
ik alweer afscheid. Dat had ik van te voren niet verwacht, maar heb toch besloten vanaf volgend schooljaar 
weer te gaan werken in het Voortgezet Speciaal Onderwijs als docent en mentor, een werkveld dat mij reeds 
bekend is. Ik wil de kinderen, ouders en collega's waarmee ik heb samengewerkt bedanken voor dit fijne jaar! Ik 
heb de Guido de Brèsschool leren kennen als een prettige school om te werken dankzij jullie. Ik wil jullie allen 
veel geluk toewensen voor de toekomst.  
Hartelijke groet, Mirjam Tas 
 
De afgelopen twee jaar heb ik met heel veel plezier gewerkt op de Guido de Brès. Naast mijn werk op de Guido, 

werkte ik ook op de pabo in Zwolle. Na dit schooljaar ga ik mijn werkzaamheden in Zwolle uitbreiden, omdat 

zich voor het eerste jaar veel studenten hebben aangemeld. Dit is goed nieuws gezien het huidige tekort aan 

leerkrachten. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen twee jaar. Alle 

goeds voor jullie allemaal. Alvast een ontspannen vakantie gewenst na dit enerverende jaar.  

Hartelijke groet, Karin Haar. 

 
Even voorstellen……... 
Ik ben Melianthe Smit en ik studeer aan de Marnix academie in Utrecht. Volgend jaar mag ik 
mijn eindstage doen bij groep 5 op de Guido de Brès. Hier heb ik natuurlijk enorm veel zin in 
en zal op de maandag en dinsdag voor de groep staan.  Ik houd erg veel van reizen en heb 
ook al een paar mooie landen mogen zien.  Zo heb ik een halfjaar stage gelopen in 
Zuid-Afrika en ben ik het afgelopen jaar twee maanden in Suriname geweest. (helaas 
eindigde dit avontuur eerder dan gepland, ook wij moesten naar huis.) Verder ben ik gek op 
dansen, zingen en probeer ik gitaar te spelen. Ik kijk er naar uit om u en de kinderen in de 
klas te ontmoeten! 
Hartelijke groet,  
Melianthe Smit . 
 



E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb  
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode! In de gratis app staan 
e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook spannende boeken voor 
tieners en prachtige romans voor volwassenen. De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je 
géén lid bent van de Bibliotheek. De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 
1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 
 
Slotfeest. 
Door de bijzondere omstandigheden gaat het slotfeest op woensdag 15 juli niet door. De leerlingen ontvangen 
die dag hun rapport en nemen dit zelf mee naar huis. 
 
Laatste schooldag. 
Donderdag 16 juli begint om voor alle leerlingen de zomervakantie. De leerlingen gaan op dezelfde manier naar 
huis zoals we de afgelopen periode gewend zijn. Ook op de eerste schooldag, maandag 31 augustus 2020 zullen 
we op deze wijze starten met het in- en uitgaan van de school. Mochten er wijzigingen zijn dan wordt u hiervan 
op de hoogte gebracht. 
 
Activiteitenkalender voor ouders. 
In de activiteitenkalender voor ouders vindt u de vakantieperiodes, data van de schoolreis, kleuterdag, 
schoolkamp, uitstapjes van de leerlingen etc. U vindt u deze data op de kalender welke op de website staat.  
Het is mogelijk deze kalender toe te voegen op uw mobiel.  
De data welke bekend zijn zullen voor de start van de zomervakantie ingevuld zijn. 
 
Gevonden voorwerpen. 
De gevonden voorwerpen worden de komende weken uitgestald en de leerlingen kijken of er eigen spullen bij 
liggen. De overgebleven spullen worden vervolgens naar de kringloop gebracht. 
 
Een bericht van de organisatie NBSS van meester Mike (gymdocent) 
Voor de kinderen heeft het Jeugdhonk Baarn een leuke activiteit georganiseerd.  
In de bijlage vindt u meer informatie. 
 
Een bericht van onze sportcoördinator van de gemeente Baarn, Irene de Jong. 
Hallo allemaal,  
De jeugdsportcoördinatoren van de Gemeente Baarn zijn druk bezig met de organisatie van een mooie, actieve 
laatste zomervakantieweek in deze corona tijd. Samen met een groot aantal Baarnse sportverenigingen 
verzorgen zij een afwisselende Zomersportweek voor de jeugd van 6 t/m 18 jaar. 
DE INSCHRIJVING IS GESTART ! 
  
Van maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus 2020 zal er elke ochtend tussen 9.30 – 12.00 uur een wisselend 
sportaanbod zijn op de sportvelden/atletiekbaan van Sportpark Ter Eem aan De Geerenweg. 
Voor € 5,- per ochtend doe je in een vaste leeftijdsgroep mee aan drie verschillende sporten. Bij elk onderdeel 
krijg je training van de vaste trainers van de Baarnse verenigingen! Zo kun je dus heel eenvoudig met 
verschillende sporten kennismaken en kijken wat goed bij je past of gewoon eens een keer zoveel mogelijk 
verschillende sporten vrijblijvend uitproberen! 
De sporten die zullen langskomen tijdens deze Zomersportweek zijn voetbal, handbal, judo, atletiek, dansen, 
cricket, turnen, schermen, kanjam/kin-ball, kickboksen en bubbelbal. 
Na de eerste twee sportrondes is er een korte pauze waarin je wat te drinken, fruit en een koek krijgt (verzorgd 
door de gemeente). Ook is er dan gelegenheid om onder begeleiding van Damclub Baarn Soest te dammen. Om 
12.00 uur is de sportochtend ten einde. 
Natuurlijk houden we ons aan de corona maatregelen en zorgen we voor de juiste hygiëne/ afstand tot elkaar. 
  
Het complete programma (van dag tot dag) staat al op de welbekende website 
www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn  waar je je nu direct kunt inschrijven. Kijk onder de kop 
“Zomersportweek 2020”. Het inschrijfgeld van € 5,- per ochtend wordt direct via IDEAL geregeld. 
Natuurlijk ben je alle ochtenden van harte welkom! 
Samen met de deelnemende Baarnse sportverenigingen hopen we jullie een afwisselende, actieve sportweek 
te bezorgen. 
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Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher. 
 
 

 


