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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 2. 
 
 
Baarn, 4 september 2015. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Het schooljaar is begonnen en deze keer verwelkomen wij Jack van Dalen, Emily Dijkhuizen, Yoram 
Fishatsion Weldegeber, Thijs Jansen, Finn Maarleveld, Elisa Prins, Mick Rozendaal, Abel van der 
Steene,David van Helden, Elise Roest, Jan Schaars, Jason Schalkx, Romée Telder, Luca Tupker, 
Thijs Versluys, Finn Westeneng,Iris Wiggerts, Pepijn van Willigen, Louise Bakker,Julia Bakker, Max 
Chen, Anne van der Heide, Danny Chen, Sem Angeenbrug en Connor Vedder.  
Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.  
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Deze periode valt uiteen in twee delen. In de eerste drie weken horen we verhalen over het begin, uit 
het boek Genesis. In de volgende drie weken horen we verhalen over een nieuw begin, uit het 
evangelie van Matteüs. Jezus laat mensen zien hoe ze een nieuw begin kunnen maken door te leven 
met God. Dat is het begin van de toekomst. 

 
Studiedag leerkrachten van de groepen 1 en 2 op woe nsdag 9 september 2015. 
Op woensdag 9 september hebben de leerlingen van de groepen 1/2a en 1/2 b en de leerlingen van 
groep 2 van 2/3 vrij. De onderwerpen Handelings Gericht Werken (HGW) in de onderbouw en Werken 
met hoogbegaafde kleuters staan op het programma. 
Alle leerlingen van groep 3 hebben gewoon les.  
 

Week 37: 7 t/m 11 september 2015  
Noach bouwt een ark, Genesis 6:9 - 7:9  
Het water, Genesis 7:10 - 8:5  
Een nieuw begin, Genesis 8:6 - 9:17 

 
Een nieuw begin  
Genesis 6,7,8  
Het gaat niet goed op de 
aarde, de mensen 
maken ruzie met elkaar. 
God wil opnieuw 
beginnen. Hij laat Noach 

een boot bouwen. Samen met de dieren gaan 
Noach en zijn familie aan boord van de ark: met 
hen maakt God een nieuw begin. 
 
 
 

Week 38: 14 t/m 18 september  2015 
De toren van Babel, Genesis 11:1-9 
Iedereen zal samen komen, Jesaja 2:1-5  
Verstrooide dieren worden thuis 
gebracht, Ezechiël 34:11-16 
 
 
Kom, kijk!  
Matteüs 9:9-13, 9:18-26, 9:27-
31  
Jezus roept de tollenaar Matteüs om met hem 
mee te gaan. In het verhaal over Jaïrus is het juist 
andersom: Hij roept Jezus om met hem mee te 
gaan. Er gebeuren dingen die niemand had 
verwacht. 
 



 
Informatie over de groep.  
De informatieavond voor groep 8 vindt plaats op 8 september. Deze avond 
begint om 19.30 uur. De informatieavond voor de groepen 1/2a en 1/2b  en 2/3  
en 3 wordt gehouden op donderdag 10 september a.s. Deze avond start voor 

groep 1/2a en 1/2b om 19.00 uur. Voor de groepen 2/3 en 3 start de avond om 20.00 uur. De 
leerkrachten zullen o.a. het leesonderwijs in groep 3 nader toelichten. De overige groepen ontvangen 
de informatie over de dagelijkse organisatie vandaag, 4 september per email.  
 
10 minuten gesprekken 
Op dinsdag 15 september en donderdag 17 september 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. 
De doorgegeven wijzigingen in de leerlingenlijsten worden ingevoerd. De lijst van de groep waarin uw 
kind zit ontvangt u komende week per e-mail. Nieuwe wijzigingen kunt u per mail doorgeven. Het 
adres is info@guidodebres.nl. 
 
Ziekmelding. 
Wanneer een leerling door ziekte of om andere "gewichtige redenen" niet naar school kan komen, dan 
dient u hiervan de school in kennis te stellen. Dit kan via absenties@guidodebres.nl   of telefoonnummer 
035-5415497. Via absenties@guidodebres.nl is voor de school het prettigst. De meldingen ontvangen 
we graag voor schooltijd. Vindt er geen melding plaats dan belt de leerkracht of directie de betreffende 
ouders/verzorgers op om te informeren waarom de leerling niet op school is gekomen. 
 
Activiteitenkalender. 
Aan het eind van iedere nieuwsbrief vindt u de actuele kalender. Wijzigingen worden hierin steeds 
verwerkt. 
 
8 september, Streetwise op de Guido de Brès: 
Kinderen doen vandaag de dag weinig ervaring op in het verkeer. De eerste jaren zitten ze vooral in 
de bakfiets, het fietsstoeltje of op de achterbank. Maar u vindt het ook belangrijk dat ze zelfstandig 
aan het verkeer leren deelnemen. Herkent u dat? 

Om kinderen al op de basisschool beter te leren omgaan met het drukke verkeer, heeft de ANWB het 
programma Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam 
verkeerseducatieprogramma, dat zowel scholen als ouders helpt bij het verkeersvaardig maken van 
kinderen. Professionele instructeurs komen dinsdag 8 september naar onze school en geven 
verkeerstrainingen op maat.  

ANWB Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van 
basisschoolleerlingen. De vier onderdelen zijn: 

• Toet toet (groep 1 en 2):  De les vindt plaats in het speellokaal en betreft een  speelse 
introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig 
oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje. De leerkrachten van de 
groep geven deze les. 



• Blik en klik (groep 3 en 4):  Deze les vindt plaats in de gymzaal. De 
kinderen leren om veilig over te steken over het zebrapad en tussen twee 
auto’s. En ze ervaren in een elektrische auto waarom het gebruik van een 
gordel en autostoeltje noodzakelijk is. D.m.v. van de iCheck voert de 
leerkracht een indicatieve oogmeting uit.  

• Hallo auto (groep 5 en 6):  Buiten op straat in de buurt van de school leren de leerlingen over 
de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op 
de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. En ze leren de autogordel 
juist te gebruiken.  

• Trapvaardig (groep 7 en 8):  Leerlingen fietsen buiten over een uitdagend parcours en 
oefenen moeilijke manoeuvres, voor fietsvaardigheid en fietsbeheersing. Ook fietsen ze met 
een zware rugtas op, waarmee we ze voorbereiden op het zelfstandig fietsen naar de 
middelbare school. Als afsluitend onderdeel wordt het parcours op een elektrische step 
afgelegd. Deze dag moeten de leerlingen dus hun fiets meenemen naar school. 

Deze dag komen de gewone gymlessen te vervallen. De leerlingen van groep 3 en 4 hebben wel hun 
gymschoenen nodig. 

Wij hopen aan het einde van deze dag dat de leerlingen beter kunnen omgaan met het drukke 
verkeer.  

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.  
 
 
Bericht vanuit de MR. 
In de nieuwsbrief van 3 juli jl. heeft de MR verslag gedaan betreffende de wenselijkheid en 
haalbaarheid van een continurooster. Destijds is er een fout emailadres genoemd om te reageren. Het 
juiste adres is mrguido@guidodebres.nl 
 



Namens de MR, 
Paul van de Weerd. 

 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2015 – 2016 
 

September 
8 19.30 8 Informatieavond 
8  1 t/m 8 Streetwise 
9  1 en 2 Studiedag kleuterleerkrachten                        Gr 1 en 2 zijn vrij  

10 

19.00 
20.00 
20.00 

 
1/2 
2/3  
3  

Informatieavond 
 
 

15   10 minuten kennismakingsgesprekken 
17   10 minuten kennismakingsgesprekken 

Oktober 
1 9.30 3 Spelen met Nederland                                         Groeneveld 
1 13.00 2/3 Spelen met Nederland                                         Groeneveld 

6-18 
6 

 
13,00 

1 t/m 8 Kinderboekenweek 
Opening 

8 9.00 4 Bosgeheimen 

16 
v.a 
8.30 

5 t/m 8 Fietscontrole 

19-23  1 t/m 8 Herfsttvakantie 
November 

2-13  8 Citoweken 
2  1 t/m 8 Schoolfotograaf  portretfoto’s + groepsfoto groep 8 
4  1 t/m 8 Schoolfotograaf  groepsfoto’s 
4 9.00 2/3 Bosgeheimen 
5 9.00 3 Bosgeheimen 
11 9.30 7  Schatzoeken in Nederland                                     Groeneveld 
18  5a, 5b Schaatsdag in Utrecht 
24  1 t/m 8 10 minuten voortgangsgesprekken  
26  1 t/m 8 10 minuten voortgangsgesprekken   

December 
4  1 t/m 8 Sinterklaas 
18 13.00 Team Studiemiddag                               12.00 uur  alle kinderen vrij 

21-12 
01-01 

  Kerstvakantie 

Januari 
11-22   CITO weken 

14 10.30 8 Nou, dag dan maar                                            De Speeldoos 
15 13.30 7 Nou, dag dan maar                                            De Speeldoos 
20 8.30 1 t/m 8 Start project ” Fit in 90 dagen” 
25  Team Studiedag                                                        Alle kinderen vrij 
28 10.30 5a,5b,6 Instrumentencircuit                                                    Crescendo 

Februari 



10   1e Rapport mee 
16   10 minuten rapportgesprekken 
18   10 minuten rapportgesprekken 
18 11.00 5a,5b,6 Orkestproject                                                       De Speeldoos 
19 13.00 Team Studiemiddag                                  12.00  uur alle kinderen vrij 

22-26   Voorjaarsvakantie 
Maart 

8  1/ 2 a+b Knollen en bollen  project                                   
9 9.30  1/2 a + b Dierenvriendjespad                                              Groeneveld 
10 13.15  8 Voorlichting ATD / Weerbaarheid  

10 19.30-
21.30 

1 t/m 8 Ouderavond  informatie project Lentekriebels 

14  Ouders gr 7 Informatieavond  Verkeersexamen 
16  7 Boomfeestdag 
18  Gr 7, gr 8 Schoolvoetbaltoernooi 
22 11.00 1/ 2a, 1/ 2b Binnenstebuiten                                                      Speellokaal 
24   Paasviering 

25-28   Paasweekend 
    

April 
11 10.30 1/ 2 a Willie Wurm zoekt een tuin                                      In de klas 
12 9.00 1/ 2b Willie Wurm zoekt een tuin                                      In de klas   
13 9.30 4 Op zoek naar de Natuur                                       Groeneveld 
13  1 t/m 8 Slot project ” Fit in 90 dagen” 
17  2/3,3 Vlinderproject                                          
22   Koningsspelen 

25-04 
06-05  

 April/meivakantie 

Mei 
11 9.30 2/3, 3 Dierenvriendjespad                                                  Groeneveld 
16   Pinkstermaandag 

17-20  3 t/m 7 1e CITO week 
19  7 Verkeersexamen 
24 10.30 2/3,3,4 Meneer Monster                                   Voorstelling Speeldoos 

24-27   Avondvierdaagse 
30-3 
juni 

 3 t/m 7 2e CITO week 

Juni 
2    Atletiekdag  
3  1 t/m 8 Studiedag                                                        Alle kinderen vrij 
6  1 t/m 8 Studiedag                                                        Alle kinderen vrij 
7 10.30 5a,5b,6 Zeehelden                                                           De Speeldoos 
16 9.00 6 Polderproject 

22-24  8 Kamp 
23  1 en 2 Kleuterdag 
23  3 t/m 7 Schoolreisje 
24  6 Plantenproject  tentoonstelling                               Groene Inval 



Juli 
5  Gr 8 Afscheid gr 8 

6 19.00-
20.00 

1 t/m 7 2e Rapport en koffiedrinken op het plein. 
Alle kinderen mogen mee. 

7  1 t/m 7 Sport en speldag 
8 13.00  Team Studiemiddag                                                  Alle kinderen vrij 

11-07 
19-08 

  Zomervakantie 

    
 

 
 
 
 

Vakantierooster 2015 – 2016       

herfstvakantie maandag 19-okt t/m vrijdag 23-okt 2015 

Laatste middag (alle leerlingen vrij) vrijdag 18 dec    2015 

kerstvakantie maandag 21-dec t/m vrijdag 1-jan 2016 

Laatste middag (alle leerlingen vrij) vrijdag 19 feb    2016 

voorjaarsvakantie maandag 22-feb t/m vrijdag 26-feb 2016 

paasweekend vrijdag 25-mrt t/m maandag 28-mrt 2016 

april/mei + koningsdag + hemelvaart/ 5 mei maandag 25-apr t/m vrijdag 6-mei 2016 

Pinksterweekend maandag 16-mei    2016 

zomervakantie maandag 11-jul t/m vrijdag 19-aug 2016 

laatste middag (alle leerlingen vrij) vrijdag 8-jul    2016 

Studiedag (groep 1 en 2  leerlingen vrij) woensdag 9 sept    2015 

Studiedag (alle leerlingen vrij) maandag 25 januari    2016 

Studiedag (alle leerlingen vrij) vrijdag 3 juni    2016 

Studiedag (alle leerlingen vrij) maandag 6 juni    2016 
 
 
 
 
 
 


