
 
Begoniastraat 2, Postbus 464, 3740 AL Baarn.  
Tel: 035-5415497 e-mail:info@guidodebres.nl 
 
Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 8. 
 
Baarn, 12 december 2014. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 

Week 51: 15 t/m 21 december 2014  
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-80 
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7 
De herders in het veld, Lucas 2:8-20 

 

Heel anders Lucas  
1:57-80.2:1-20 
Elisabet en Zacharias 
krijgen een zoon. Maar hij 
wordt niet naar zijn vader 
genoemd, het gaat heel 
anders. Johannes is zijn 
naam. Een tijdje later 
wordt in Betlehem de 
Messias geboren, de 
langverwachte redder. 

Maar het verhaal van zijn geboorte gaat heel 
anders dan je misschien zou verwachten. Hij 
wordt geboren in een stal, herders zijn de eersten 
die hem zien. 

Week 2: 5 t/m 11 januari 2015  
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12 
Naar Egypte, Matteüs 2:13-18 
Naar Galilea, Matteüs 2:19-23 
 
Waar ben je veilig?  
Matteüs 2:1-23  
Jezus’ naam betekent: redder. Maar koning 
Herodes wil niet dat mensen gered worden. 
Daarom moet de pasgeboren redder eerst zelf 
gered worden. Zijn vader en moeder nemen hem 
mee naar Egypte, daar zijn ze veilig. 
 
 

 
Regen, hagel, storm en sneeuw. 
Tijdens de start van de schooldag werden vanochtend een aantal leerlingen met de auto naar school 
gebracht. Auto’s stoppen midden op straat, en de rechterdeur zwaait open om uit te stappen. Ook 
wordt er geparkeerd op de rijbaan en wordt de leerling naar binnen gebracht. De fietsende leerlingen 
zijn hierdoor genoodzaakt op de stoep te gaan fietsen, met veel hinder voor de voetgangers. Op deze 
manier ontstaan gevaarlijke situaties. Wilt u zo vriendelijk zijn elders uw auto te parkeren, zodat 
ongelukken worden voorkomen. Ook parkeren op de hoek van de straat brengt leerlingen in gevaar. 
Laten we met z’n allen zorgen voor een veilige omgeving. Een mooi voornemen voor het nieuwe jaar 
2015. 
   

 
"Het gaat er om niet te wachten tot de storm over is. 

Maar te leren dansen in de regen." 

 

 
 
 
 
 
 



Kerstfeest 2014.  
Afgelopen maandag hebben ouders, samen met het team de kleuterschool en het 
hoofdgebouw sfeervol aangekleed. Dank daarvoor. Het is de moeite waard om ’s avonds even langs 
school te fietsen om te genieten van onze mooie school. 
 
Adventsviering 
Op maandag 15 december as. vieren we met de kinderen in de hal de 3e adventsviering. 
Om 8.30u.de groepen 4b,5, 6, 7 en 8. 
Om 9.00u. de groepen 1 & 2, 3 en 4a 
U bent als ouder van harte welkom. 
 
Kerstviering op 18 december. 
Donderdag a.s.om 18.00 uur,  zijn de kinderen welkom op school voor het kerstdiner in hun eigen 
groep. 
Denkt u nog aan de intekenlijsten bij het klaslokaal van uw kind? 
Alle kinderen brengen hun eigen bord, beker en bestek  mee. 
 
Om 19.00 uur  bent u als ouder(s), verzorger(s) van harte welkom om met de kinderen het kerstfeest 
te vieren. 
We doen dit bij goed weer buiten op het plein. 
De kinderen verzamelen met hun eigen groep na het kerstdiner op het plein. Ze zitten met hun groep 
bij elkaar op het plein. Het is belangrijk om uw kind warm aan te kleden als we het buiten vieren. (geef 
uw kind eventueel een kleine deken mee) Als ouders kunt u achterin op het plein een plaats zoeken. 
Na afloop van de viering (dit zal ongeveer 30 min. duren) gaan alle kinderen eerst naar hun eigen 
klaslokaal terug om hun stoel weg te brengen. 
De kleuters worden na afloop van de viering vanuit hun eigen lokaal door u opgehaald. 
In verband met het ontvangen van een kerstattentie willen we graag dat alle kinderen en ouders via de 
hekken van het hoofdgebouw naar huis gaan. (Het hek van het kleutergebouw zal dan gesloten zijn.) 
 
We nodigen u uit om na afloop van de viering een kop koffie/thee te nemen op het plein. 
We houden u via de email op de hoogte of de viering buiten kan plaatsvinden of dat we wegens 
weersomstandigheden toch de viering in de hal doen. 
We zullen dan de tijden van het kerstdiner iets aanpassen en ook het bekijken van de film in 3 
groepen onderverdelen, zodat u als ouder wel in de gelegenheid wordt gesteld om de film te bekijken. 
 
Het “Guido kerstverhaal 2014.” 
Tijdens de viering wordt de kerstfilm vertoond. 
U bent in de gelegenheid om deze unieke film op dvd na te bestellen. 
Op de avond zelf liggen er intekenlijsten klaar of kunt u  een stencil meenemen om dit de volgende 
dag op school in te leveren.( we willen dit graag rond hebben voor de kerstvakantie) 
Een deel van de opbrengst van deze dvd komt ten goede aan de Stichting Opkikker. 
 
Namens het team van de Guido de Brèsschool en de ou derraad heten wij u van harte welkom 
op 18 december!         

          
 
 
Kerstvakantie / Nieuwjaar.  
De kerstvakantie start voor alle groepen op vrijdag 19 december om 12.00 uur. Deze tijd stond niet 
vermeld in de activiteitenkalender. Maandag 5 januari 2015 gaan om 8.25 uur de schooldeuren weer 
open.  
De Ouderraad nodigt u uit om in de hal van het hoofdgebouw een kopje koffie te komen drinken 
(nadat de leerlingen zijn gestart met de les) en op deze wijze het nieuwe jaar te beginnen. Van harte 
welkom. De ouders van die leerlingen welke starten in het kleutergebouw kunnen binnendoor het plein 
van het hoofdgebouw bereiken. 



 
Activiteitenkalender. 
De kleutergroepen brengen op 22 en 23 april 2015 een bezoek aan  de kinderboerderij. In het 
jaarrooster stond deze gepland in de maand mei. De wijziging is verwerkt in de activiteitenkalender. 
 
Vanuit de ouderraad. 
Wat gaat de tijd toch snel! Je knippert een paar keer met je ogen, en opeens zijn er al weer vier 
maanden van het schooljaar voorbij. Voor de OR zijn deze eerste maanden altijd een drukke tijd. Het 
koffieschenken op de eerste schooldag en de 10 minuten gesprekken, de schoolfotograaf, de 
schoenendoosactie, het Sinterklaasfeest en de Kerstviering. Allemaal geweldige activiteiten die ook dit 
jaar weer met veel plezier georganiseerd zijn. We kijken terug op een goed begin van het schooljaar 
waarbij we de kinderen hebben zien genieten en zien de activiteiten voor de rest van het jaar met 
vertrouwen tegemoet.  
Namens alle leden van de OR wens ik u en allen die u dierbaar zijn vredige en fijne kerstdagen en 
een zeer gelukkig Nieuwjaar. 
Marcia Mreijen (voorzitter) 
 
Vanuit de medezeggenschapraad. 
Al bijna is het 2015, de tijd gaat voort en de school blijft zich ontwikkelen. Ook dit jaar weer was weer 
vol veranderingen naast het verder uitwerken van bestaande ideeën. Belangrijk voor ons was de 
goede inbreng van ouders over gebeurtenissen en veranderingen in het afgelopen jaar. Ook voor 
volgend jaar vragen wij iedereen met opmerkingen dit ons te laten weten, ouder inbreng blijft 
belangrijk en is altijd welkom. 
Namens de MR, fijne feestdagen. 
Paul van der Weerd. (voorzitter) 
 
(Een bericht vanuit de Paas- en Pauluskerk) 
Kinderkerstnachtviering 24 december 2014 
Er zit kerstmuziek in onze kerk! - Ken jij het  Kerstorkest? Dat is een orkest met kinderen en andere 
muzikanten van de Paas- en Pauluskerk. Dit orkest is aan het oefenen voor het kerstfeest in de 
Paaskerk. 
Ondertussen gebeurt er van alles in het orkest. Twee orkestleden zijn verliefd, moeten hun huis uit, 
krijgen een kindje …. En ondertussen moet er natuurlijk hard worden geoefend. Met een stagiair als 
dirigent … . 
Zal het orkest alle liedjes goed kunnen spelen op Kerstavond? En hoe loopt het af met dat kindje? 

Kom kijken, luisteren en zing mee met veel bekende kerstliedjes. Jij, u, iedereen is van harte welkom 
in de Paaskerk (Oude Utrechtseweg 4a in Baarn) op woensdag 24 december om 19 uur (zaal open 
18.30 uur).  
Voor meer informatie of vragen: mail@ellenvanhattem.nl. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 

    Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2014 – 2015 
 

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

22-12 
2-01 

 Gr 1 t/m 8 Kerstvakantie vanaf 12.00 uur 

Januari 
12-01 
29-01 

 Gr 8 Leskist Electriciteit 
 

14  Team Studiemorgen.  Alle kinderen zijn vrij 
15    8.45 Gr 1/ 2 a Brikki/ Mediakunst                                     Speellokaal 



10.30 
13.15 

Gr 1/ 2 b 
Gr 1/ 2c 

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 
 

22 
9.00 
10.30 

Gr 1/ 2a 
Gr 1/ 2 b 

Kinderboerderij 
 

23 9.00 Gr 1/ 2 c Kinderboerderij 
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 
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 

 


