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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 16

Baarn, 20 mei 2022.

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

Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Jones, Giano, Rick en Djelaysa. 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 21 (23/05 - 25/05) – Verder dan je kijken kunt

Handelingen 1:1-11

Jezus gaat naar de hemel. Toch betekent dat niet dat
zijn verhaal is afgelopen: de leerlingen moeten
verder kijken.

Week 22 (30/05 - 03/06) – Vol vuur

Handelingen 1: 12-26 en 2: 1-40

De lege plek van Judas wordt ingevuld. Tijdens het
pinksterfeest komt de heilige Geest bij de leerlingen.
Nu kunnen ze vol vuur gaan vertellen over Jezus en
over Gods koninkrijk. In
deze periode 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.

Juffendag.
Aanstaande woensdag 25 mei is het juffendag. De juffen van alle groepen vieren dan hun
verjaardag. Nadere informatie ontvangt u van de leerkracht.
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Circusdag
Op woensdag 15 juni a.s. vindt op school de grote circusdag plaats! Deze dag staat in het teken van... het circus!
Een professioneel circusteam komt deze dag verzorgen.
De dag begint met een openingsvoorstelling. Vervolgens bereiden alle klassen een act voor onder begeleiding
van een trainer en de eigen leerkracht. Aan het einde van de dag presenteren de leerlingen hun circusact in de
slotvoorstelling! U bent van harte uitgenodigd om de show te komen bewonderen. De voorstelling duurt van
13:00-14:00 uur. We kijken er naar uit om er een feestelijke dag van te maken!
Komt dat zien!

Kleuterdag, schoolreis en schoolkamp.
Op 23 juni a.s. wordt voor de leerlingen van groep 1 en 2 de kleuterdag georganiseerd. Ook op 23 juni a.s. gaan
de leerlingen van groep 3 en 4 op schoolreis naar Julianatoren in Apeldoorn en groep 5 t/m 8 naar Familiepark
Drievliet in Den Haag. Tot slot gaan de leerlingen van groep 8 van 22 juni t/m 24 juni a.s. op schoolkamp.
Nadere informatie ontvangt u van de leerkracht.

Ouderraad Guido de Brès.
Voor volgend schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders voor in de ouderraad. Een hele mooie

manier om samen met de kinderen en het team iedereen een fijne schooltijd te laten ervaren.

(Zie bijlage).

Rapport kleuters.

Aan het einde van het jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Voor de kleuters geldt dat alleen de
kinderen die tot en met de kerstvakantie op school zaten, een rapport krijgen. De kinderen die na de
kerstvakantie op school gestart zijn, zullen deze ronde geen rapport krijgen.

Oekraine
Geachte ouders/verzorgers,
Voor een aantal kinderen (5) uit Oekraïne, die onderwijs volgen op de Uitkijck in Baarn, zoek ik nog een fiets.
Sommige leerlingen lopen nu naar school, een afstand van 3,5 tot 4 km, waardoor ze 's
morgens al vroeg op pad moeten en soms al vermoeid aankomen. In totaal zoek ik nog naar 5
kinderfietsen en indien mogelijk 1 volwassen kleine fiets.
fiets 1: voor een meisje van 150 cm. Liefst een kleinere damesfiets.
fiets 2: voor een jongen van 125 cm. Mag een jongensfiets zijn.
fiets 3: voor een meisje van 135 cm. Graag een meisjesfiets.
fiets 4: voor een jongen van 125 cm. Mag een jongens- of meisjesfiets zijn.
fiets 5: voor een meisje van 115 cm. Graag een meisjesfiets
fiets voor een volwassene vrouw: indien mogelijk trike of driewieler vanwege een
rugprobleem bij deze persoon.
Indien u een fiets beschikbaar hebt wilt u dit dan melden bij de school van uw kind? De fiets zal dan worden
opgehaald op deze school.
Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Koos Bezemer



Een bericht van de Speeldoos in Baarn.
In de bijlage vindt u informatie over de:” THEATER VIERDAAGSE” in de Speeldoos.

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


