
 
Begoniastraat 2, Postbus 464, 3740 AL Baarn.  
Tel: 035-5415497 e-mail:info@guidodebres.nl 
 
 
  
Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 5. 
 
 
Baarn, 31 oktober 2014. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Zara Koelewijn, Jamie van Riet en Roderick Sminck. Een fijne tijd 
toegewenst op de Guido de Brès. 
 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 

Week 45: 3 t/m 9 november 2014  
De linnen gordel, Jeremia 13:1-11 
Bij de pottenbakker, Jeremia 18:1-7 
De kapotte kruik, Jeremia 
19:1-15 

 

Wat een puinhoop! 
Jeremia 13, 18, 19  
Jeremia maakt met 
voorwerpen duidelijk wat er aan de hand is. Een 
linnen gordel die helemaal verweerd is, een kruik 
die in stukken valt: dat lijkt op de puinhoop die in 
het land is ontstaan. God lijkt op een 
pottenbakker, die net zo lang kneedt tot het goed 
is. En als het niet goed is, begint hij opnieuw. 
 

Week 46: 10 t/m 16 november  2014 
Jeremia wordt gevangen gezet, Jeremia 20:1-6 
‘Iedereen lacht me uit’, Jeremia 20:7-18 
De koning wil hulp van God, Jeremia 21:1-10 
 

Houd je mond! 
Jeremia 20, 21  
De mensen vinden het niet 
leuk wat Jeremia allemaal 
zegt. Ze willen dat hij zijn 
mond houdt. Hij wordt 
uitgelachen en zelfs 
gevangen gezet. Maar toch gaat hij door.  
Een tijdje later weet de koning niet meer wat hij 
moet doen. Ineens besluit hij dat Jeremia hem 
maar moet helpen. Kan Jeremia niet even aan 
God vragen om te hulp te komen? Maar zo 
makkelijk gaat het niet. Er moet echt iets 
veranderen in het land. 
 

 
 
Voorleeswedstrijd. 
Op vrijdag 17 oktober was het zover…. De afsluiting van de Kinderboekenweek met de finale van de 
Guido Voorleeswedstrijd! In de groepen 5 tot en met 8 was eerder die week een voorlees- voorronde 
gehouden en de groepswinnaars streden tegen elkaar op het podium om de titel Guido's 
Voorleeskampioen. De finalisten waren Jeroen uit groep 5, Jay uit groep 6, Marit uit groep 7 en Mose 
uit groep 8. Er werd door alle kandidaten mooi op toon voorgelezen en de keuze van de fragmenten 
was zeer verschillend. Voorlezen is een kunst en de finalisten lieten horen dat ze goed geoefend 
hadden. 
Winnaar van de Guido Voorleeswedstrijd is Jay uit groep 6 geworden; Jay las met een heldere stem 
op een rustige manier een spannend fragment over voetbal voor.  
Jay, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie! 



 
Schoolschaatsen 
Groep 5 gaat op donderdag 6 november schaatsen! Op de ijsbaan in Utrecht krijgen de  
kinderen tips, les en mogen ze oefenen. De benodigde informatie heeft u inmiddels ontvangen. De 
leerlingen zijn gewoon om 15.00 vrij. 
Veel plezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fietscontrole. 
Een van de activiteiten in de verkeersweek is de 
fietscontrole. Vandaag zijn de fietsen van de leerlingen van 
de groep 5 t/m 8 gecontroleerd. Fijn dat ongeveer 60% van de kinderen op een deugdelijke fiets rijdt. 
Tot onze schrik vertoont 40% van de fietsen behoorlijke gebreken. Defecte verlichting, loszittende 
onderdelen, niet goed werkende remmen, ondeugdelijke reflectie, zeer zacht opgepompte banden zijn 
de meest voorkomende zaken. Deze kinderen hebben geen sticker ontvangen. Graag wil de 
verkeerscommissie via deze weg u erop attenderen dat het voor de veiligheid van uw kind en 
anderen, de noodzaak groot is om kinderen niet met een onveilige fiets aan het verkeer te laten 
deelnemen.  
Graag uw aandacht hiervoor. 
 
Schoolkerkdienst. 
Zondag 9 november a.s. verleent onze school  medewerking aan een kerkdienst 
in de Paaskerk. Voorafgaand aan deze dienst worden er in de groepen liederen 
aangeleerd, gebeden voorbereid en gesproken over het thema van deze dienst: 
‘Over muren die vallen en muren die kunnen verbinden’. 
Negen november is het ook 25 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. 
Het idee is om vanuit Bijbelse verhalen te kijken hoe God ‘muren’ omver haalt of  
inzet om situaties te doorbreken en mensen een nieuwe toekomst te bieden. 
U bent van harte uitgenodigd om deze dienst mee te vieren.  
De dienst begint om 10.00 uur. De Paaskerk staat aan de Oude Utrechtseweg 6. 
 
Informatieavond voortgezet onderwijs voor de ouders , verzorgers van de leerlingen van groep 
8 op de Guido de Brès.  
Op donderdag 13 november  staat de informatieavond voortgezet onderwijs gepland. Mevrouw Ineke 
Bruinsma, directeur Groot Goylant en mevrouw Désirée Keijnen , brugklasmentor van het Griftland 
College, zullen de verschillende vormen van het VMBO, HAVO en VWO belichten. De voorlichting op 
deze avond is ook van toepassing op alle andere middelbare scholen. Ook is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. De avond begint om 19.30 uur in het lokaal van groep 8. 
Van harte uitgenodigd. 
 
Kerstfeest. 
Op donderdagavond 18 december om 19.00 zal het kerstfeest worden gevierd op school. Nadere 
informatie ontvangt u t.z.t van de kerstcommissie. 
 
Hoofdluis  
Alle leerlingen zijn afgelopen week gecontroleerd op hoofdluis. De hele school is geheel luisvrij. 
Een prachtig resultaat. Wij vragen u dan ook om regelmatig de hoofden van de kinderen te 
controleren. Dank aan de controlemoeders. 
 
Vanuit de Mezeggenschapsraad. 
Op het schoolplein wordt soms gesproken over het wel of niet invoeren van een continue rooster zoals 
dat op andere scholen in Baarn recent is ingevoerd.  



Uiteraard wordt dit ook binnen de MR besproken en we willen dan ook nagaan of dit bij de Guido de 
Brés zinvol kan zijn. 
Om de voor en nadelen goed te onderzoeken zoeken wij een aantal ouders die ons daarbij kunnen 
assisteren. Bij deze dus een oproep voor ouders. Aanmelden kan 
via mrguido@guidodebres.nl Uiteraard zijn andere reacties ook welkom. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 
 
 

 
 
Vriendjes en vriendinnetjes maak gratis kennis met Brood&Spelen 
Brood&Spelen wil graag dat ieder kind zich prettig en thuis voelt op de TSO. Maar hier horen natuurlijk 
ook vriendjes en vriendinnetjes bij.  
Van 10 t/m 14 november mogen de kinderen van de TSO een vriendje of 
vriendinnetje meenemen naar de TSO, zodat zij kunnen laten zien wat er 
allemaal op de TSO gebeurd.  Uiteraard geheel kosteloos. U zult 
binnenkort een uitnodigingsbrief met aanmeldingsstrook hiervoor 
ontvangen.  
 
Afmelden of aanmelden van uw kind 
Om snel naar buiten te kunnen om  te spelen is het handig om te 
weten wie er wel of niet overblijft. Bij de ingang van de school hangt 
een groene brievenbus. Daarnaast hangen formulieren. U kunt op 
het formulier aangeven of uw kind die dag wel of niet overblijft. De 
brievenbus wordt dagelijks geleegd.  
Ook is het mogelijk om via de mail te laten weten of uw kind wel of 
niet gebruik maakt van de TSO. Dit kan via emailadres 
guidodebres@broodspelen.nl.  
Maakt u nog geen gebruik van de TSO maar wilt u dit wel? Er liggen naast de 
groene brievenbus ook inschrijfformulieren. Heeft u vragen? Via de mail of telefoon ben ik 
goed te bereiken en uiteraard graag bereid om antwoord te geven op uw vragen.  
 
Hartelijke groet, 
Trea Viet 
Coördinator TSO Brood en Spelen 
guidodebres@broodspelen.nl 
06 39110580 
 
 

    Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2014 – 2015 
 

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 
18 19.00 Gr 1 t/m 8 Kerstviering op school. 

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 

 


