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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 14

Baarn, 8 april 2022.

Aan de ouder(s), verzorger(s),

Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Morris en Guilia. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.

Verhalenrooster Kind op Maandag.
Is er een God die het hoort als mensen bidden? En krijgen ze dan wat ze vragen? We beginnen deze periode
met het verhaal van Hanna uit het Bijbelboek 1 Samuël 1. Als zij hardop bidt in de tempel, denkt de priester dat
ze dronken is. Maar ze stort haar hart uit voor de Heer en wordt verhoord. Hanna krijgt een zoon, Samuël, die
als klein kind de stem van God hoort. Later wordt hij een profeet: hij vertelt mensen wat God hen te zeggen
heeft. Ook zalft hij een koning voor Israël.
Een thema dat in deze verhalen steeds terugkomt, is luisteren. Je kunt horen dat iets gezegd wordt, maar luister
je er dan ook echt naar? Voor kinderen is dat een herkenbaar thema. Elke dag komen er veel geluiden op hen
af: van hun leerkrachten, ouders, vrienden en vriendinnen, maar ook van influencers en beroemdheden.
Nemen de kinderen alles aan wat er gezegd wordt? Hoe kiezen ze waar ze wel en niet naar moeten luisteren?
En is er bij al die geluiden ook nog ruimte voor het geluid van de verwondering en de hoop? Hopelijk kunnen de
verhalen hen ook daarover aan het denken zetten.

Ik geef je alles

Marcus 14: 1-25 en 16: 12-25

Een vrouw zalft Jezus met dure
olie. Jezus vertelt dat één van zijn

leerlingen hem zal verraden, hij wordt gearresteerd
in de hof van Getsemane. Na een verhoor bij de
hogepriesters en bij Pilatus wordt Jezus ter dood
veroordeeld en gekruisigd. Maar op de derde dag
maakt God een nieuw begin: het graf is leeg, Jezus
leeft!

Hoor je mij?

1 Samuel 1, 2 en 3

Hanna bidt in de tempel. De
priester Eli denkt eerst dat ze

dronken is, maar God hoort haar gebed. Hanna krijgt
een kind. Haar zoon Samuel hoort later de stem van
God. Zullen de mensen ook naar hem luisteren als hij
Gods woorden doorvertelt?

Paasviering 2022.
Donderdag 14 april vieren wij op school Pasen. Deze dag zullen wij met elkaar in de hal het Paasfeest vieren. Er
worden door de leerlingen van alle groepen tekeningen gemaakt die samen met mooie liedjes het paasverhaal
vormen. Even een inkijkje: intocht in Jeruzalem gr. 3, laatste avondmaal gr. 4, Gethsémane gr. 5, gevangen
nemen gr. 6, Pilatus gr. 6, kruisiging gr. 7, in het graf gr. 7, opstanding gr. 8. Ook gaan we met elkaar lunchen.
Verdere informatie ontvangt u via de leerkracht.
We zien uit naar een fijne dag.

mailto:info@guidodebres.nl
http://www.guidodebres.nl


Project Nederland.
In de laatste twee weken voor de meivakantie werken we van groep 1 tot en met 8 aan het project ‘Nederland’.
We willen de nadruk leggen op ‘verbinden’ en beginnen klein. Op school zijn we met elkaar verbonden. De
leerlingen hebben allemaal een maatje uit een andere groep. Daarmee doen ze verschillende activiteiten door
het jaar heen. Vanwege Corona heeft dat een tijd stilgelegen.
In de projectweek werken we eerst over de schoolomgeving, vervolgens over Baarn, dan de provincie Utrecht
en tot slot Nederland.
We beginnen op dinsdag 19 april en sluiten het project af op dinsdag 26 april.
De leerlingen worden op de laatste dag in kleding met een rood-wit-blauw of oranje kleuren verwacht.
U bent op dinsdag 26 april als ouders uitgenodigd om vanaf 13.30 uur de school binnen te lopen en  het werk
van uw kind te bekijken.

Schoolfruit.
De leveringen van het EU-Schoolfruit- en groente programma lopen al weer bijna ten einde. Op vrijdag 22 april
wordt het laatste fruit verzorgd. De leerlingen zijn nu gewend om op dinsdag, woensdag en donderdag
groente en fruit te eten in de ochtendpauze, dus zetten we deze gezonde gewoonte graag voort.
Wij vragen u vanaf de meivakantie uw kind op deze dagen dagen iets van groente of fruit mee te geven als
pauzehapje. Uiteindelijk blijkt dat op scholen met vaste groente- en fruitdagen, de consumptie van groente
en fruit ruim 2 keer zo hoog ligt als op scholen zonder afspraken. En dat is natuurlijk iets wat we voor al
onze leerlingen willen!

Iep toets (Eindtoets basisonderwijs)
Op 20 en 21 april maken de leerlingen van groep 8 een eindtoets. Deze toets laat zien in welke mate leerlingen
de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de toets aan welk type vervolgonderwijs bij
een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs goed op elkaar aansluiten.
De eindtoets van IEP is één van de 5 eindtoetsen voor het basisonderwijs die erkend wordt door het ministerie
van OCW.

Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022 voor de leerlingen die gestart zijn na 1 januari 2022.
Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen.
Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben
ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00 voor de leerlingen gestart na 1 januari 2022.
Daarvan bekostigen we o.a.:
❖ Eindejaarsfeest.
❖ Sportdagen,
❖ Bibliotheekpas.
❖ Kerst - en Paasfeest.
❖ Sinterklaas.
❖ Aanpassing schoolplein.

Na de meivakantie ontvangt u via “Schoolkassa”  de link met de uitnodiging om de ouderbijdrage te voldoen.



Kleuterdag, schoolreis en schoolkamp.
Binnen niet al te lange tijd gaan de leerlingen van de Guido de Brès of op schoolreis, op schoolkamp of beleven
een fantastische kleuterdag. Ook dit dit schooljaar worden bovengenoemde activiteiten georganiseerd. Hier zijn
kosten aan verbonden. Deze staan ook vermeld in de schoolgids.
Kleuterdag €10,00 (groep 1 en 2), schoolreis €25,00 (groep 3 t/m 7) en schoolkamp €85,00 (groep 8)
Na de meivakantie ontvangt u via “Schoolkassa”  de link met de uitnodiging om de betaling te voldoen.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

Vakantierooster 2022-2023. (volgend schooljaar)
Het vakantierooster 2022-2023 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 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Paasweekend vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsdagen donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren maandag 29 mei 2023
Zomervakantie maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Lesvrije dag/studiedag (Groep 1 en 2) woensdag 28 september 2022
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 21 oktober 2022
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 23 december 2022
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 24 februari 2023
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 7 juli 2023


