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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 15

Baarn, 22 april 2022.

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

Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Beaudine. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.

Verhalenrooster Kind op Maandag.
We lezen in deze periode over de profeet Samuël. Hij hoort als kind de stem van God en wordt later een
profeet. Als Israël een koning wil, zalft Samuël koning Saul. Met Hemelvaart en Pinksteren lezen we de verhalen
die bij deze feesten horen.

Week 17 (25/04 - 29/04) – Land zoekt koning

1 Samuel 8: 1-22 en 9: 1 - 10: 1

Als Samuel oud geworden is, vragen de mensen in
Israël zich af hoe het verder moet. De zoons van
Samuel kunnen zijn taken niet overnemen. Daarom
willen ze een koning, net
als andere volkeren.
‘Maar God is toch onze
koning?’ vraagt Samuel.
Toch vertelt de Heer aan
Samuel dat hij het volk
zijn zin moet geven. Een
tijdje later ontmoet
Samuel een jonge man,
Saul. Hij weet het
meteen: Dit is de koning die God heeft uitgekozen.

Week 19 (09/05 - 13/05) – Hier is de koning

1 Samuel 10: 2-27 en 12: 1-25

Saul wordt koning over Israël. Op de dag van zijn
uitverkiezing verstopt hij zich tussen de bagage. Is
dat nou een koning? Samuel blijft het volk vertellen
dat ze naar God moeten luisteren.

Afsluiting project Nederland.
De afgelopen periode is in groep 1 tot en met 8 gewerkt aan het project ‘Nederland’.
De leerlingen worden op dinsdag 26 april a.s. 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.
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Berichten van Irene de Jong (coördinator jeugd sport en aangepast sporten gemeente Baarn.)

● In deze nieuwsbrief vinden jullie een oproep en informatie over de Hartekind Challenge op zaterdag 14
mei a.s. bij Kasteel Groeneveld. Tijdens de Hartekind Challenge 2022 gaan we weer proberen zoveel
mogelijk geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen. Op dit
moment is een hartafwijking nog steeds doodsoorzaak nummer 1 bij kinderen tot 15 jaar. Stichting
Hartekind wil hier verandering in brengen d.m.v. het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Doe
jij zaterdag 14 mei ook mee? Dit kan door mee te doen aan één van de activiteiten of door gezellig
langs te komen bij het foodtruckfestival. De locatie is dit jaar Kasteel Groeneveld in Baarn.
Jungleparcours (3-12 jaar) Wat is jouw jungle lievelingsdier? Een beer, een tijger of juist een panda?
Houd jij van speurtochten en heb je altijd al een echte rangerdiploma willen halen? Doe dan mee aan
het jungleparcours! Kom verkleed als jouw favoriete dier en ga de jungle in. Als ranger moet je
natuurlijk over verschillende skills beschikken, zoals het herkennen van dieren of het behendig
bewegen door het bos. Daarnaast vragen we alle rangers om sponsorgeld op te halen voor belangrijk
onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen. Doe jij ook mee? Geef je snel op via
www.hartekind.nl/jungle. Hartekind Run (tieners en volwassenen) Tijdens de Hartekind Run gaan we
zoveel mogelijk gesponsorde kilometers rennen voor alle hartekinderen in Nederland. Deze run start
op maandag 9 mei in de eigen omgeving en eindigt tijdens de Hartekind Challenge met een parcours
door de tuinen van Kasteel Groeneveld in Baarn. Red jij het niet om op 14 mei in Baarn mee te doen?
Geen probleem, ook alleen in je eigen omgeving meedoen is mogelijk! Ga naar
www.hartekind.nl/hartekindrun voor meer informatie en om je in te schrijven!

● Ready2Race Dikke Banden Race Op 12 juni 2022 om 15.00 uur Torenlaan te Baarn Wielerronde.
Hartje Baarn organiseert een dikke banden race.Het Team Jumbo Visma dikke banden race. Hoe leuk is
het om op een echt wielerparcours te rijden. Iedereen van 2 tot en met 12 jaar kan meedoen.
Meedoen kan op een stadsfiets, Mtb of crossfiets. Racefietsen zijn niet toegestaan. Verplicht om een
helm te dragen. Deelnemers zonder helm kunnen eventueel een helm lenen bij de organisatie. Doe
mee en schrijf je in via: ready2race.teamjumbovisma.nl. Zien we jou op 12 juni!

● Ridder Klaas en Jonkvrouw Plukje krijgen een koekje van eigen deeg    (zie bijlage)

Op 18 en 19 juni is het zover. Dan vindt om 13.00 uur de voorstelling Ridder Klaas en Jonkvrouw Plukje
krijgen een koekje van eigen deeg plaats in de tuin van Kasteel Groeneveld. Een magische voorstelling
geschikt voor kinderen van 3 tot 10 jaar die deze dag leren jonkvrouw en ridder te worden. Ouders en
verzorgers (1 per kind) komen gratis mee. P.s. Er is een lekker en gezellig food court.

Ridder Klaas en Jonkvrouw Plukje zijn leerlingen aan de Hofschool. Hier leren ze hoe een Jonkvrouw en
een Ridder zich moeten gedragen. Helaas zijn ze over van alles en nog wat enthousiast maar niet echt
over leren en werken. Ze worden dus niet gezien als mooi voorbeeld van een Jonkvrouw en Ridder.

Daarom heeft het hof bedacht dat het tijd is voor een koekje van eigen deeg! Alle leerlingen hebben
een verrassing gekregen omdat ze aan het einde van het schooljaar wisten hoe ze zich netjes moeten
gedragen. Klaas en Pukje hebben dat natuurlijk niet zo goed gedaan en krijgen daarom niets. Ze
kunnen alsnog een verrassing krijgen als ze een aantal spannende opdrachten uitvoeren.

Via een zoektocht naar een boek, een reuze memory spel, een spectaculaire illusie en magische
toveropdrachten hopen de twee op een steeds groter cadeau… Zouden ze er iets van leren?

Tickets boek je via https://kampvuurconcert.nl/kids/

Meivakantie.
De meivakantie begint op woensdag 27 april a.s. Alle kinderen zijn weer welkom op maandag 9 mei om 8.30
uur. Iedereen een fijne vakantie gewenst.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.
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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


