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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 7. 
 
Baarn, 28 november 2014. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 

Advent is een tijd van verwachten. We tellen de dagen op weg naar kerst. Het licht gaat steeds meer 
schijnen, door het donker heen. Maar als je iets verwacht, vraag je je soms wel af: Wanneer is het nu 
eindelijk zover? En hoe zal het precies gaan? In de verhalen van deze periode ontdekken we dat 
verwachting en verrassing soms heel dicht bij elkaar liggen. 

Week 49: 1 t/m 7 december 2014  
De les van de vijgenboom, Marcus 13:28-32 
De deurwachter, Marcus 13:33-37 
De Messias, Jesaja 11:1-10En toch… 

 

Blijf wakker!  
Marcus 13:28-
32.33-37 / Jesaja 
11:1-10  
Deze week horen 
we verhalen over 
verwachting. Wat is 
dat eigenlijk 
precies? Jezus 
vertelde er zelf 
bijzondere verhalen 
over. Over een 

vijgenboom, die laat zien dat de zomer eraan 
komt. Over een deurwachter die op de uitkijk 
staat. Met de bovenbouw lezen we ook uit het 
boek Jesaja. Hij verwachtte dat er een nieuwe tijd 
zou aanbreken. 

Week 50: 8 t/m 14 december 2014  
Zacharias krijgt bezoek, Lucas 1:5-25 
De engel komt bij Maria, Lucas 1:26-38 
Maria gaat naar Elisabet, Lucas 1:39-56 

 

Nieuws uit de hemel  
Lucas 1:5-56 
Zacharias krijgt een bijzonder 
bericht: Zijn vrouw Elisabet zal 
een kind krijgen. Ook Maria 
krijgt wonderlijk nieuws. Er 
komt een engel bij haar die 
vertelt dat Jezus geboren zal 
worden. Dat is nieuws om blij 
van te worden! 
 
 
 
 

 
 

Terugblik op de voortgangsgesprekken.  
Deze week hebben in alle groepen de voortgangsgesprekken plaatsgevonden. Nieuw 
was, dat tijdens deze gesprekken de leerlingen mee mochten komen. Goed om te 
zien dat de leerlingen actief mee doen in de driehoek kind-ouders- school. Misschien 
wel vanzelfsprekend, maar zeker de moeite waard om te noemen, is dat ruim 90 
procent van de gezinnen op gesprek is geweest. Samen op zoek naar het beste voor 
de leerlingen.  
 

 
 



 
 
 

 
 
Schoenmaatjes 2014 bedankt. 
De afgelopen weken is er hard geknutseld, geverfd en geplakt door veel  van de leerlingen. Het 
resultaat van al dat harde werken mag er zijn: er zijn maar liefst 107 versierde en gevulde 
schoenendozen ingeleverd. Een prachtig resultaat waar we super blij mee zijn.  
De schoenendozen zijn inmiddels naar het verzamelpunt in Amersfoort gebracht.  Vandaar gaat de 
reis verder: op weg om heel veel kinderen in Ghana, Kenia en Irak heel blij te maken. Daar word je 
zelf toch ook heel blij van? 
Ook namens Edukans, 
Schoenmaatjes bedankt. 
 
Vanuit de Sintcommissie 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het schoen zetten en de 
aankomst van Sinterklaas in Nederland en Baarn. Wat kijken de kinderen uit naar de 
komst van Sinterklaas op de Guido de Brès. We zijn druk bezig om er een gezellig feest 
van te maken.  
Op 5 december gaan we allereerst de Sint en zijn Pieten een warm welkom geven. Wilt u er voor 
zorgen dat uw kind deze dag, 5 december, op tijd op school is. Om  8.25 uur de kleuters in het lokaal 
en de groepen 3 t/m 8 op het grote plein. Voor de ouders is een plek gereserveerd achter het 
Sinterklaasafzetlint zodat u alle festiviteiten van de aankomst van Sinterklaas kunt volgen. 
Na de aankomst zullen alle groepen een eigen programma volgen en de ochtend verder beleven. Om 
12.00 uur zijn de kinderen van de groepen 1 t/ 4 vrij. Op deze dag wordt er in de pauze voor eten en 
drinken gezorgd.  
 
De groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken. Het is de bedoeling dat uw kind een surprise maakt 
voor het kind dat ze hebben getrokken met een gedicht erbij. Dit gedicht mag in een envelop met de 
naam van het betreffende kind erop, maar... de naam mag niet zichtbaar zijn (dus envelop omkeren 
en opplakken op de surprise). Deze surprise kan worden ingeleverd op donderdag 4 december tussen 
15.00 en 16.00 uur in het lokaal van de eigen juf of meester. 
´s Middags staan er voor de groepen 5 t/m 8 allerlei gezellige activiteiten op het programma waaraan 
de kinderen kunnen deelnemen. De schoolmiddag is gewoon van 13.00-15.00 uur. 
Laat Sinterklaas met zijn Pieten maar komen, wij zijn er klaar voor. 
 
Wij wensen u alvast een gezellige Sinterklaastijd. 
 



Tel de dagen!  Kerstfeest op de Guido de Brès.    
We tellen de dagen op weg naar kerst. 
Advent is een tijd van verwachten. Het Licht gaat steeds meer schijnen, door 
het donker heen. 
In de verhalen van deze periode ontdekken we dat verwachting en verrassing 
soms heel dicht bij elkaar liggen. 
 
We starten met de kinderen op maandagochtend 1 december  met onze 
adventsvieringen: 
Om 8.30u .hebben de groepen 4b ( juf Tamar),5,6,7 en 8 hun viering. 
Om 9.00u.zijn de groepen 1,2,3 en 4a (juf Simone) aan de beurt. 
De 2e adventviering is op 8 december  en de 3e viering op 15 december.  
Als ouder/verzorger(s) bent u van harte welkom om deze viering (en) bij te wonen. Graag boven bij de 
balustrade plaats nemen( mocht het beneden te vol zijn) 
De 4e viering is op 18 december om 19.00u .met alle kinderen. Wij nodigen u van harte uit voor deze 
viering.Bij goed weer zal  deze viering buiten op het schoolplein plaatsvinden. 
 
Op maandagmiddag 8 december  ( onder schooltijd of na schooltijd) gaan we de school in kerstsfeer 
brengen. 
We kunnen hier hulp bij gebruiken. Graag in overleg met de leerkracht van uw kind/kinderen. 
 
18 december starten alle kinderen om 18.00u. met ee n ‘’kerstdiner’’ in hun eigen groep. 
Vanaf 8 december hangt er een intekenlijst bij het lokaal van uw kind . Op de lijst staan gerechten om 
klaar te maken of om iets mee te brengen.  
De kinderen brengen deze avond hun eigen bord/beker en bestek mee. 
Aansluitend is er om 19.00u. onze gezamenlijke viering. We hopen veel ouders deze avond te 
verwelkomen! 
Vol verwachting gaan we op weg naar het feest van het Licht….. 
 
Namens de kerstcommissie. 
Marijke Terluin. 
 
Winteractiviteiten in de Kerstvakantie! 
Op maandag 22 december 2014 wordt voor de derde keer een Winterspelendag georganiseerd in 
sportcentrum de Trits voor alle Baarnse kinderen van 4-12 jaar. Deze sport- en speldag bestaat uit 
diverse activiteiten in de sporthal zoals basketbal, worstelbal, knotshockey, tafeltennis, dansen en nog 
veel meer. 
De kinderen worden om 9.45 uur verwacht. Wij zorgen voor een gezamenlijke gezonde lunch (in 
samenwerking met B.Slim) 
De dag wordt voor de kinderen in bezit van een zwemdiploma afgesloten met een leuke aquadisco. Er 
zijn dan ook twee verschillende eindtijden: voor de kinderen zonder zwemdiploma 15.30 uur en voor 
de aquadisco 17.00 uur. Kosten voor de gehele dag: € 10,-  
De organisatie is in handen van Sportcentrum de Trits, BSO Kinderopvang Baarn, Sportivun en de 
jeugdsportcoördinatoren van de gemeente Baarn. 
Inschrijven voor deze niet-te-missen sportdag kan via www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn bij “ 
Winterspelen Kerstvak. 2014” . 
  
Op dinsdag 23 december organiseert Bureau Prikbord weer een dag vol leuke creatieve workshops 
die in het teken zullen staan van Kerst! Van kerstengeltjes tot kerstkoekjes, van tekenen tot chique 
sieraden voor aan het kerstdiner. Voor alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar is er weer genoeg te 
kiezen! 
Een workshop voor in de morgen en een in de middag en tussendoor wordt er gezamenlijk 
geluncht. De eerste workshop begint om 10.00 uur en om 15.00 uur kunnen de kinderen én hun 
zelfgemaakte kunstwerken weer opgehaald worden. De kosten zijn slechts €7,50 per workshop en 
zullen plaats vinden op Het Poorthuis (Kerkstraat 28) in Baarn. Meer informatie en inschrijven via 
www.bureauprikbord.nl . 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  



    Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2014 – 2015 
 

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 

 


