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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 2. 
 
 
Baarn,12 september 2014. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Samuel Sarian, Fenna van Olmen, Samuel Sengal, Friso van Roshum, 
Milan Dijkman, Yoel Fishatsion –Weldegever, Britney Schoondrager, Kelvin Wijmans, Ceyda 
Türkmen, Dawit Issac Mayil, Jules Arnoldussen, Sem van den Berg, Max van den Berg, Jeslyn 
Dijkhuizen, Marco Aim-Auan, Quinten van Emmerik, Tammy van Emmerik. 
Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 
 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 

Week 37: 8 t/m 14 september 2014 
Genoeg voor vijfduizend, Lucas 9:10-17 
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37 
Maria en Marta, Lucas 10:38-
42 
 
 
Voor wie zorg ik? 
Lucas 9:10-17 en 10:25-37 
De vrienden van Jezus 
denken dat de mensen beter 
naar huis kunnen gaan om te eten. Maar Jezus 
vraagt hen wat ze zelf bij zich hebben. Vijf broden 
en twee vissen zijn meer dan genoeg voor 
iedereen. 
Een man wordt onderweg aangevallen en 
beroofd. Een Samaritaan helpt hem. 

Week 38: 15 t/m 21 september 2014 
Het feest waar niemand wilde komen, Lucas 
14:15-24 
De verloren zoon, Lucas 15:11-32 
De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16:19-31 
 
Lucas 14:15-24 en 15:11-32  
Een man geeft een feest en nodigt heel veel 
gasten uit. Maar ze hebben allemaal wat anders. 
Daarom besluit hij de arme mensen uit de straten 
van de stad uit te nodigen. Zo wordt het toch nog 
feest!  
Ook het tweede verhaal eindigt met een feest, 
omdat de verloren zoon weer 
thuis is. 
 
 

 
Studiedag woensdag 17 september 2014. 
A.s. woensdag volgt het team een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.  
Op deze studiedag volgen wij een verdiepingsscholing over ZIEN!. ZIEN! is een instrument dat op 
basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties geeft. Met ZIEN! 
brengen de leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen systematisch in kaart. 
ZIEN! wordt gebruikt in de groepen 3 t/m 8. 
 
De leerkrachten van groep 1 en 2 verdiepen zich in het gebruik van het instrument KIJK! Met KIJK! 
wordt de ontwikkeling van kinderen in kaart gebracht door te observeren en te registreren. Met deze 



informatie over de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen kan de vraag: ”Wat is voor dit 
kind de volgende stap” nog beter in beeld worden gebracht. 
 

 
Informatie over de groep.  
De informatieavond voor de groepen 1 en 2 wordt gehouden op woensdag 24 
september a.s. Deze avond start om 20.00 uur. De informatieavond van groep 3  
start om 19.00 uur. De leerkrachten zullen het leesonderwijs in groep 3 nader 

toelichten. Voor groep 8 start deze avond om 19.00 uur. De overige groepen ontvangen de 
informatie over de dagelijkse organisatie per email.  
 
10 minuten gesprekken 
Op dinsdag 30 september en donderdag 2 oktober wordt u uitgenodigd om de leerkracht te vertellen 
over uw kind.  
Voor het gesprek kunnen de volgende vragen een handreiking zijn: 
 
- Hoe functioneert uw kind? - Loopt u ergens tegenaan, waar u geen raad mee 

weet? 
- Hoe kijkt u naar uw kind? - Wat vindt uw kind leuk om te doen? 
- Hoe voelt uw kind zich? - Welke hobby’s heeft uw kind? 
- Wat is de beste aanpak? - Gaat uw kind graag naar school? 
- Wat kunnen we van elkaar leren? - Hoe komt uw kind uit school? 
- Wat vindt u belangrijk om aan ons te vertellen 
over uw kind? 

- Heeft u tips voor ons in de omgang met uw kind? 

- Wat vindt u leuk aan uw kind? -Wat zijn uw verwachtingen van uw kind? 
- Wat vindt u minder prettig aan uw kind? - ………………………………………………..? 
 
Leerlingenlijst. 
Inmiddels zijn de doorgegeven wijzigingen in de leerlingenlijsten ingevoerd. U heeft de lijst van de 
groep waarin uw kind zit per e-mail ontvangen. Nieuwe wijzigingen kunt u per mail doorgeven. Het 
adres is info@guidodebres.nl. 
 
Activiteitenkalender. 
Aan het eind van iedere nieuwsbrief vindt u de actuele kalender. Wijzigingen worden hierin steeds 
verwerkt. 
 
Nieuwsbrief/Website.( www.guidodebres.nl ) 
Nu het schooljaar is gestart wordt ook de website weer gevuld. Iedere groep heeft een plek op de site. 
Op de website en in de nieuwsbrief worden foto’s geplaatst om activiteiten van leerlingen te laten zien. 
Mocht u bezwaar hebben dat uw kind op deze manier in beeld komt, wilt u dit dan schriftelijk kenbaar 
maken bij de directie. 
 
Schoolfotograaf maandag 22 september. 
Tot vandaag heeft u de aanmelding om met broertjes of zusjes op de foto te gaan kunnen inleveren. 
Woensdag 17 september zal er vanaf 11.30 uur in de hal van het hoofd- en kleutergebouw een lijst 
hangen met het tijdstip waarop u verwacht wordt. Ook krijgt uw kind de inschrijfstrook met de 
verwachte tijd mee naar huis. 
 
Goede doelen. 
Tot eind vorig schooljaar brachten leerlingen geld mee om te sparen voor de stichting Red een Kind. 
Omdat de afgelopen jaren de inkomsten verminderden en wij niet meer aan onze verplichtingen 
konden voldoen, zijn we in overleg met deze stichting gestopt met de automatische overboekingen. 
Het restbedrag wat nu nog in kas is, wordt nog overgemaakt naar de stichting Red een Kind. 
Graag willen we ons blijven inzetten voor goede doelen. Wanneer we starten met een project en 
daarvoor geld gaan inzamelen wordt u daarover geïnformeerd. Vorig schooljaar stond  het paasproject 
in het teken van de voedselbank. Wat betekent dit voor nu? Kinderen nemen wekelijks geen geld mee 
naar school. In het vervolg gaan we geld inzamelen voor een goed doel gekoppeld aan een project. 
 
 
 



Kinderpostzegels 2014. 
Dit jaar doet groep 8 weer mee aan de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. De actie 
begint woensdag 24 september.  
Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 
'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het 
sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen 
helpen met de actie andere kinderen. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels 
wereldwijd projecten waarin de bescherming en ontwikkeling van kinderen centraal staan. 
Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten. Omdat ook 
hier geldt: voor kinderen, door kinderen. 
Elke dag zijn er kinderen die onze hulp hard nodig hebben. Daarvoor is geld nodig. Dit wordt op 
verschillende manieren ingezameld. De grootste inkomstenbron van Kinderpostzegels is de 
Kinderpostzegelactie. Ieder jaar in september gaan ruim 200.000 leerlingen langs de deuren om 
kinderpostzegels en kaarten te verkopen. In november maken de kinderen weer hetzelfde rondje om 
de bestellingen bij hun klanten te bezorgen. 
 
Het thema van de Kinderpostzegelactie.  
In 2014 staat de actie in het teken van 'Laat kinderen leren'. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Op 
een goede en veilige plek om te leren. Maar helaas is onderwijs nog steeds niet vanzelfsprekend. 
Wereldwijd gaan er 100 miljoen kinderen niet naar school. Omdat ze moeten werken voor het 
gezinsinkomen. Zoals in Ethiopië bijvoorbeeld: Kinderpostzegels bouwt in onherbergzame gebieden 
samen met de lokale bevolking schooltjes en voorziet de kinderen van lesmateriaal. 
Ook in Nederland ondervinden kinderen problemen in het onderwijs. Ze voelen zich onveilig op school 
omdat ze worden gepest of niet lekker in hun vel zitten. Kinderpostzegels maakt zich sterk voor 
kinderen door omstandigheden op school extra hulp nodig hebben. 

 

 

 

 
 
 

Gezocht: enthousiast OR-lid 
De ouderraad is op zoek naar een enthousiast nieuw lid voor de OR. Als OR-lid ben je betrokken bij 
het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten op school; zoals bijvoorbeeld Kerst, Pasen 
en de Avondvierdaagse. Een leuke uitdaging voor ouders en verzorgers die graag actief betrokken 
willen zijn bij de school van hun kinderen! Omdat er op dit moment veel ouders met kinderen in de 
onderbouw in de OR zitten, hopen we vooral op bovenbouw ouders. Neem gerust contact op met 
vragen of meld je direct aan via: ouderraad@guidodebres.nl 
 
Namens de voltallige OR 
Marcia Mreijen – voorzitter 
 
Voedselallergie. 
Vanuit de ouderraad is een contactpersoon aangewezen voor alle kinderen op school met een 
voedselallergie. Ouders/verzorgers van deze kinderen worden geïnformeerd op het moment dat er 
vanuit school iets gegeten en/of gedronken wordt (dit geldt dus niet voor de individuele traktaties in de 
klas). Heeft u een kind met een voedselallergie en wilt u op de hoogte gehouden worden, dan kunt u 
zich aanmelden.  
 
U kunt hiervoor een briefje inleveren bij de leerkracht van uw kind, t.n.v. Marcia Mreijen, ouderraad. 
Graag de naam van het kind vermelden, de groep, het soort allergie en een telefoonnummer en/of e-
mailadres waarop u te bereiken bent. U kunt deze gegevens ook doorgeven via 
ouderraad@guidodebres.nl.  
 
Hartelijke groet, namens de ouderraad, 
Marcia Mreijen 
 



Luizencontrole. 
Na een schoolvakantie controleren een vaste groep ouders alle leerlingen op hoofdluis. Wanneer bij 
een kind luizen of neten worden geconstateerd wordt dit doorgegeven aan de leerkracht en de 
directie. Zij stellen de ouders op de hoogte, zodat er zo snel mogelijk met de behandeling kan worden 
begonnen. Indien nodig ontvangen de ouders van de betreffende groep een brief met informatie over 
hoofdluis. Vervolgens wordt er twee weken later opnieuw een controle gedaan in de klas. Deze 
controles blijven plaatsvinden totdat er geen luizen of neten meer worden gevonden. 
Mocht u vragen hebben met betrekking tot het bestrijden van luizen of neten, dan kan er via de 
directie contact worden opgenomen met de coördinator van de luizencontrole. 
  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 

 

 
Ondertussen zijn we alweer met de school begonnen. De eerste week van de overblijf is alweer achter 
de rug. En wat is het leuk om weer bekende maar ook nieuwe gezichten bij de overblijf te zien. Hierbij 
wil ik dan ook alle nieuwe overblijf kindjes van harte welkom heten. Ik hoop dat jullie het naar jullie zin 
gaan krijgen bij de overblijf.  
Vorig schooljaar hebben we leuke activiteiten gedaan. Ook dit jaar zullen we weer leuke activiteiten 
tijden het overblijven organiseren.  

We zien er weer naar uit om de kinderen een leuke tijd te bezorgen 
tijdens de overblijf. Even heerlijk rennen, voetballen, touwtje springen 
op het schoolplein om even je energie kwijt te kunnen. Of misschien 
wel even loomen met 1 van de overblijfjuffen of misschien wel 
knikkeren of elastieken, veel is mogelijk.  
Om snel naar buiten te kunnen om te spelen is het handig om te 
weten wie er wel of niet overblijft. Sommige kinderen zijn naar een 
andere school gegaan of eten gewoon lekker thuis. Het is prettig als 
wij dit door krijgen. In de hal hangt een brievenbus waar u aan kunt 

geven of uw kind wel of niet naar de overblijf gaat als uw kind gebruik maakt van een strippenkaart. 
Maar ook bij het niet overblijven bij een abonnement is het handig als er een afmelding wordt gedaan. 
Zo weten wij precies welke kinderen er aanwezig zijn bij het overblijven.  
Uiteraard kunt u ook in deze brievenbus de 
aanmeldingsformulieren voor de overblijf doen. De 
brievenbus wordt dagelijks op overblijfdagen geleegd. 
Mocht u vragen hebben over de overblijf dan kunt u ook 
telefonisch contact opnemen op onderstaand nummer. 
 
Hartelijke groet, 
Trea Viet 
Coördinator TSO Brood en Spelen 
 
06- 39110580 
guidodebres@broodspelen.nl 
www.broodspelen.nl 
 



 

    Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2014 – 2015 
 

September 
17  Alle groepen Studiemorgen                                            Alle kinderen zijn vrij 
22  Alle groepen Schoolfotograaf 
24 19.00        

19.00  
 
20.00       

Gr 8 
Gr 3 
 
Gr 1en 2 

Informatieavond 

29-9 
16-10 

 Gr 7 Project Pissebedden 

29-09 
16-10 

 Gr 4 Leskist  Wijzelf 

30  Gr 1 t/m 8 Opening Kinderboekenweek              
www.kinderboekenweek.nl 

30  Gr 1 t/m 8 10 minuten kennismakingsgesprek 
Oktober 

1-12  Gr 1 t/m 8 Kinderboekenweek               
2  Gr 1 t/m 8 10 minuten kennismakingsgesprek 
8  1 t/m 8 Vaders lezen voor 

10   Afsluiting Kinderboekenweek 
Finale voorleeswedsterijd 

15   9.00 Gr 3 Kabouterpad 
20-24  Gr 1 t/m 8 Herfstvakantie 
27-31  Gr 1 t/m 8 Verkeersweek OP voeten en fietsen 
27-10 
10-11 

 Gr 3, 4a,4b Project “Op weg” 

28  Gr 7 Paddestoelen project 
31  Gr 5 t/m 8 Fietscontrole 

November 

6 9.00-
14.30 

Gr 5 
 

Schaatsen IJsbaan Utrecht. 

14   9.00 
10.15 

Gr 7 
Gr 8 

Singer Laren 

17  Alle groepen Studiedag                                                 Alle kinderen zijn vrij 
25  Gr 1 t/m 8 10 minuten voortgangsgesprek 

25 
14.00-
15.00 

Gr 1 en 2 Opa en Oma middag 

27  Gr 1 t/m 8 10 minuten voortgangsgesprek 

27 14.00-
15.00 

Gr 1 en 2 Opa en Oma middag 

December 
5  Gr 1 t/m 8 Sinterklaas 

22-12 
2-01 

  Kerstvakantie 

Januari 



12-01 
29-01 

 Gr 8 Leskist Electriciteit 
 

14  Team Studiemorgen  
Alle kinderen zijn vrij 

15 
   8.45 
10.30 
13.15 

Gr 1/ 2 a 
Gr 1/ 2 b 
Gr 1/ 2c 

Brikki/ Mediakunst                                     Speellokaal 

12-23  3 t/m 8 Citoweken 
21-31  Gr 1 t/m 8 Nationale voorleesdagen 

Februari 
2-02 

19-02 
 Gr 8  Leskist  Energie 

 
10  Gr 3, 4a,4b Project  “Loop rond met de hond” 

10 10.30 
13.30 

Gr 6 
Gr 5 

“Holland Opera”                                                     Speeldoos 

18  Gr 1 t/m 8 1e Rapport mee 
23-27  Gr 1 t/m 8 Voorjaarsvakantie 

Maart 
02-03 
19-03 

 Gr 5 Leskist Energie 
 

02-03 
19-03 

 Gr 5 Leskist Energie 2 
 

3  Gr 5 Knollen en bollen project      
3  Gr 1 t/m 8 10 minuten rapportgesprek 
5  Gr 1 t/m 8 10 minuten rapportgesprek 
13  Gr 7 en 8 Schoolvoetbaltoernooi 

16-27  Gr 1 t/m 8 Verkeersweken 
18  Gr 7 Boomfeestdag    

23-03 
23-04 

 Gr 1/ 2 a,b,c Leskist Pronkepauw 

April 
3-6  Gr 1 t/m 8 Paasweekend 
9  Gr ? Schoolzwemfestijn 
13  Gr 1/2 a,b,c Project ‘Van wie is die koffer’ 
16  Gr 7 Verkeersexamen  Theorie 
24   Koningspelen 
27   Koningsdag 

Mei 
4-15   Meivakantie 

18-29  3 t/m 8 CITO weken 
19  Gr 3 Vlinderproject                          

20 
  8.45 
  9.45 
10.45 

Gr 1/2 a 
Gr 1/2 b 
Gr 1/2 c 

Van wie is die koffer                                                   In de klas 

21  Gr 7 Verkeersexamen Praktijk 

22 
  9.00 
10.30 

Gr 1/ 2a 
Gr 1/ 2 b 

Kinderboerderij 
 

23 9.00 Gr 1/ 2 c Kinderboerderij  



24-25   Pinksteren 
Juni 

2-5   Avondvierdaagse 

5 10.15 
13.30 

Gr 6 
Gr 5 

“Opscheppen”                                              Hoeve Ravestein 

9 13.30 Gr 7 
Gr 8 

“De Dansers”                                                             Speeldoos 

11  Gr 7 en 8 Atletiekdag 
12  9.00 Team Studiedag                                                  Alle kinderen zijn vrij 

24-26   Gr 8 Schoolkamp 
25  Gr 3 t/m 7  Schoolreisje 
25  Gr 1 en 2 Kleuterdag 
26  Gr 6 Planten project 

Juli 
1 19.00 Gr 1 en 2 Schoonmaakavond 
7  19.00 Gr 8 Afscheid groep 8 

8  

18.30 
 
19.00-
20.00 

 
1 t/m 7 

Rapport ophalen in eigen lokaal., 
 
Koffie drinken op het plein / kennismaken nieuwe leerkracht 

9  1 t/m 7 Sport en speldag 
10   Laatste schooldag                                                 12 uur vrij 

 
 
 
Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2014-2015  

Herfstvakantie 20-10-2014 t/m 24-10-2014 
Kerstvakantie 22-12-2014 t/m 02-01-2015 
Voorjaarsvakantie 23-02-2015 t/m 27-02-2015 

Paasweekend 03-04-2015 t/m 06-04-2015 

Koningsdag 27-04-2015 

Meivakantie + Hemelvaart 04-05-2015 t/m 15-05-2015 
Pinksterweekend 25-05-2015 
Zomervakantie 13-07-2015 t/m 21-08-2015 
Laatste middag 10-07-2015 
Studiedag(en) De leerlingen 
zijn dan vrij. 

Woensdag 17-09-2014 
Maandag   17-11-2014 
Woensdag 14-01-2015 
Vrijdag       12-06-2015 

 


