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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 4. 
 
 
Baarn,10 oktober 2014. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 

Week 42/43: 13 t/m 26 oktober 2014 
Het manna, Exodus 16:11-24 
De tien geboden, Exodus 20:1-17 
De dood van Mozes, Deuteronomium 34:1-12 
Tot hier 
Exodus 16:11-24 en 20:1-17 
God geeft de Israëlieten brood voor onderweg. En 
hij geeft hen tien regels, die laten zien hoe het 
beloofde land dichterbij komt. 
 

 

 
Schoolfotograaf donderdag 16 oktober.  
Donderdag 16 oktober is de nieuwe datum waarop de schoolfotograaf op school komt. Daar waar 
nodig zullen de gymlessen worden aangepast. 
 
Verjaardag Kinderboekenweek en juffen en meesters. 
We begonnen op het schoolplein natuurlijk met het ‘Lang zullen ze leven’ voor de leerkrachten die in 
feestkleding ten tonele verschenen. Daarna hebben we genoten van een optreden van de leerlingen 
van groep 6 en 7. Samen zongen en dansten we op het Feestlied van deze Kinderboekenweek. 
Vervolgens werden de festiviteiten voortgezet in de verschillende groepen met allerlei activiteiten. We 
bedanken alle ouders voor de hulp, de betrokkenheid en cadeaus! 
 
Verjaardag vieren, trakteren en rondgaan met de traktatie. 
Na de herfstvakantie zullen de verjaardagen van de leerlingen van groep 3 t/m 8 een kleine wijziging 
ondergaan. Het vieren van de verjaardag zal zoals dat gebruikelijk was, nog steeds met aandacht 
voor de jarige, in de klas gevierd worden. Er wordt voor de jarige gezongen, op het digibord staat een 
mooie afbeelding klaar, het jarige kind mag trakteren en krijgt een leuke kaart met daarop de wensen 
van de klasgenootjes.  
Het feestje wordt alleen nog in en met de groep zelf gevierd. Het rondgaan in andere klassen en bij 
juffen meesters komt te vervallen. Wij hopen hiermee een leuke dag voor de leerlingen te organiseren 
en tegelijkertijd minder storingen tijdens de lessen te hebben.  
Voor de groepen 1 en 2 blijft het vieren van de verjaardag ongewijzigd.  
 
 



Schoolkerkdienst. 
Op zondag 9 november gaan we samen met de Paaskerk in Baarn de kerkdienst 
verzorgen. Samen dominee Marleen Kool – Mout gaan we deze viering 
voorbereiden. Houdt u deze datum alvast vrij. U bent allen van harte welkom.  
 
 
Schoenmaatjes gezocht!  

Ook dit jaar doet de Guido weer mee met de actie Schoenmaatjes van Edukans. 
Schoenmaatjes is dé kans voor kinderen om iets concreets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes 
wereldwijd. De actie begint aankomende maandag. De heer Cees 
van Rijsdam komt in de klas iets vertellen over de actie. Hij is 
werkzaam bij Edukans en zal de kinderen meer vertellen over de 
actie en wat er gebeurt met de schoenendozen. Ook krijgen de 
kinderen maandag de brief en de folder over Schoenmaatjes 2014 
mee naar huis. Hierin vindt u veel informatie. Wilt u meer weten? 
Kijk dan eens op www.schoenmaatjes.edukans.nl, een website 
boordevol informatie.  

Hebt u geen schoenendoos? Er is een beperkt aantal standaard 
schoenendozen beschikbaar. Deze kunt u ophalen bij de leerkracht 
(op=op). De versierde schoenendozen kunnen tot en met  maandag 
10 november op school worden ingeleverd.  

Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Doet u ook mee? 

Namens de OR, 
Oda Cremers en Marcia Mreijen 
 

Fietsenstalling. 
Regelmatig komt het voor dat fietsen buiten de schooluren in de rekken blijven staan. Vorige 
week is er een fiets verdwenen. Ondanks het hekwerk rondom school is niet te voorkomen 
dat “onbevoegden” binnen de hekken komen. Vandalisme kan het gevolg zijn. Het is dan ook 
belangrijk dat de leerlingen altijd de fiets mee naar huis nemen. Mocht er zich onverhoopt 
een situatie voordoen waarbij de fiets niet meegenomen kan worden, dan is het verstandig 
om te overleggen met de leerkracht. Voor een nacht wordt de fiets dan binnen gezet. Graag 
uw aandacht. 
 
Verkeersweek. 
Van 27 t/m 31 oktober is er een verkeersweek op school. Ook dit jaar doen wij mee met de  actie “Op 
Voeten en Fietsen naar School”. 
Het doel van deze actie is om uw kind tijdens de actie op de fiets of lopend naar school te laten gaan. 
Maar het gaat niet alleen om één week. Het liefst moet de actie een blijvend effect sorteren zodat uw 
kind, ook na de actie ‘Op Voeten en Fietsen naar School’, lopend of fietsend naar school blijft komen, 
zodat de verkeerssituatie rondom de school overzichtelijker en veiliger wordt. De kinderen krijgen 
deze hele week elke keer een sticker als zij lopend of op de fiets naar school zijn gekomen. Mochten 
er omstandigheden zijn waardoor het voor uw kind niet mogelijk is om lopend of op de fiets naar 
school te komen, dan kunt u vooraf contact opnemen met de leerkracht van uw kind. 
Vrijdagmorgen 31 oktober worden de fietsen van alle leerlingen van groep 5 t/m 8 weer gecontroleerd 
op veiligheid. De leerlingen moeten deze ochtend allemaal hun fiets meenemen naar school. Als de 
fiets goedgekeurd wordt, ontvangt uw kind een OK-sticker. Om teleurstellingen te voorkomen kunt u 
vooraf de fiets zelf controleren. De punten waarop gecontroleerd wordt vindt u op:  
http://vvn.nl/sites/default/files/Kopieerblad%20fietscontrole.pdf 
Om deze week goed te laten verlopen hebben wij hulpouders nodig voor het begeleiden van het 
uitdelen van de stickers een kwartier voor schooltijd. Ook hebben wij enkele hulpouders nodig voor de 
fietscontrole. Als u ons kunt helpen, zou dat heel fijn zijn! U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw 
kind. 
Wij hopen op een fijne en vooral verkeersveilige week. 
 
Als commissie zijn wij samen met de verkeerswethouder, Dhr. Blokker, aan het kijken hoe de 
verkeerssituatie rondom de school verbeterd kan worden. Wij hopen dat er effectieve maatregelen 



genomen gaan worden zodat de verkeersveiligheid vergroot wordt. Daarnaast is ons eigen gedrag in 
het verkeer rondom de school zeer belangrijk voor een veilige situatie. 
 
De verkeerscommissie, Eric Bakker en Kitty van den Berg. 
 
 

Gezellige avond samen cadeautjes maken op de Guido op 19 november a.s. 
De feestdagen komen er weer aan. Het is altijd weer een uitdaging om voor een mooi bedrag leuke, 
originele cadeautjes voor kinderen, familie en vrienden te vinden. 
Wij willen graag een avond organiseren waarbij een ieder met tenminste 4 originele, zelfgemaakte 
cadeautjes naar huis gaat. Je hoeft niet creatief te zijn om iets leuks te maken.  
Wij stellen materiaal en ideeën beschikbaar, bieden suggesties en geven hulp waar nodig. In de 
bijgevoegde brief leest u meer. 
Paul en Karen van de Weerd. 

 

Herfstvakantie. 
Vanaf maandag 20 oktober tot en met vrijdag 24 oktober a.s. is de school gesloten. Wij wensen 
iedereen een fijne herfstvakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2014 – 2015 
 

Oktober 
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. 

9 10.00  School Kerkdienst i.s.m. de Paaskerk. 

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 

 


