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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 3. 
 
 
Baarn, 18 september 2015. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
10 minutengesprekken. 
Velen van u hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om de leerkracht van uw kind iets te 
vertellen over uw zoon of dochter. Op deze wijze komen we steeds dichter bij de behoeften van de 
leerlingen. Waardevolle informatie die gebruikt wordt in het onderwijsleerproces.  
De volgende gespreksronde is op 24 en 26 november. Noteert u deze data alvast in uw agenda. 
 
 
 

Week 39: 21 t/m 25 september 2015  
De roeping van Matteüs, Matteüs 9:9-13  
Het dochtertje van Jaïrus, Matteüs 9:18-26  
Blinde mensen gaan zien, Matteüs 9:27-31 
 
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. 

Week 40: 28 september  t/m 2 oktober  2015  
De man die niks zeggen kon, Matteüs 9:32-34  
De roeping van de discipelen, Matteüs 10:1-4  
De discipelen gaan op pad, Matteüs 10:5-15 

 
 
 
 
Wat zeg jij ervan?  
Matteüs 9:32-34, 10:1-4, 
10:5-15  
Jezus geneest een man 

die niet kan praten. Dat is zo bijzonder, dat 
iedereen er wel wat over te zeggen heeft. Later 
stuurt Jezus zijn leerlingen eropuit om overal te 
gaan vertellen over God. 



 
 
 
 
 
Kinderpostzegels 2015. 
 
 
Elke dag zijn er kinderen die onze hulp hard nodig hebben. Daarvoor is geld 
nodig. Dit wordt op verschillende manieren ingezame ld. De grootste inkomstenbron van 
Kinderpostzegels is de Kinderpostzegelactie.  
 
Zoveel mogelijk kinderpostzegels verkopen. Meer dan je buurjongen. Of het nu regent of niet. Dat 
proberen ruim 185.000 kinderen uit groep 7 en 8 elk najaar weer. En dat al generaties lang. De 
Kinderpostzegelactie bestaat sinds 1948 en is uitgegroeid tot een begrip in Nederland. Ruim zeventig 
procent van de scholen doet mee. Meestal komen er zo'n 2,5 miljoen bestellingen binnen die in zes 
weken door Stichting Kinderpostzegels worden verwerkt. In november gaan de kinderen weer op pad 
om de bestellingen op het juiste adres af te leveren. 
Dit jaar doet groep 8 van onze school weer mee aan de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. De actie 
begint woensdag 23 september.  
 
Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door 
kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het 
visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met de opbrengst 
steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de bescherming en ontwikkeling van kinderen 
centraal staan. Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij 
projecten. Omdat ook hier geldt: voor kinderen, door kinderen. 
 
Dit jaar kunnen scholen voor het eerst zelf bepalen waar de opbrengst van hun geld naartoe gaat. 
Daarmee wordt de Kinderpostzegelactie een stuk persoonlijker.  
De leerlingen van groep 8 van de Guido de Brès hebben gekozen voor het thema: 
 ”Stop kinderarbeid”. 
 
Stop kinderarbeid. 
Wereldwijd moeten veel kinderen werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen. We vinden dat 
kinderen naar school moeten en zetten ons in om kinderarbeid vrije zones te creëren in Afrika en 
India. Hierbij zet de hele gemeenschap zich in tegen kinderarbeid, van schoolhoofd tot overheid. We 
geloven dat armoede doorbroken kan worden door kinderen naar school te laten gaan. 

Wilt u meer informatie, kijk dan op www.kinderpostzegels.nl 

 

 
 
 



Onderstaand bericht ontvingen wij vandaag. 
 
 
Uitkomst van de loting: uw school is ingeloot! 
 
Uw school is één van 1.900 scholen die mag deelneme n aan EU-Schoolfruit. 
 
Selectie van de 1.900 scholen vond plaats op basis van loting. De loting is uitgevoerd door een externe, 
onafhankelijke partij. De uitkomst hiervan staat vast. 
 
Wat is nu de planning?   
Uiterlijk 8 oktober ontvangt u de nieuwe schoolfruitovereenkomst met daarop de naam van de toegewezen 
leverancier.  

• Uiterlijk 16 oktober dient u de schoolfruitovereenkomst, met handtekening en stempel van de 
school, in te scannen en digitaal op te sturen naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  

• In de week van 2 november starten de leveringen 
• De leveringen lopen t/m week 16 (totaal 21 weken) 
• In de week van 12 oktober ontvangt u het startpakket van het Steunpunt EU-Schoolfruit en 

informatie over de leverdag van uw leverancier. 
• Op 15 oktober ontvangt u de eerste EU-Schoolfruit nieuwsbrief met informatie over de eerste 

levering. 
Wij wensen u veel plezier met EU-Schoolfruit in schooljaar 2015-2016. 
Met vriendelijke groet, 
Team EU-Schoolfruit. 
 
Een mooi bericht. 
In de volgende nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden betreffende de planning op de Guido de 
Brès. Al jaren is de woensdag de fruit dag op onze school. Met dit project hopen wij dat de kinderen en u 
als ouders gestimuleerd worden om veel aandacht te schenken aan een gezonde levensstijl. 
 
In het voorjaar staat voor alle groepen het project  Fit in 90 dagen gepland. Fit in 90 dagen is een sportief 
en uitdagend project gericht op het tot stand brengen van een gezonde en bewuste levensstijl.  
Fit in 90 dagen gaat uit van leren door te doen binnen de vertrouwde schoolomgeving. Het traint, leert en 
inspireert leerlingen om op verschillende manieren een gezonde levensstijl te ontwikkelen. 
 
Onze schoolcoach voor dit project is Irene de Jong, sportconsulente van de gemeente Baarn. 
Mandy van den Broek is onze coördinator op school. 
Dit project wordt voor de helft gesubsidieerd door de gemeente Baarn. De ouderraad staat garant voor het 
resterende bedrag.  
Dit alles met het oog op het kind. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher. 
 
 
 
 
 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2015 – 2016 
 

September 

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 Herfstvakantie 
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 
10 19.30 8 Informatieavond groep 8 Voortgezet Onderwijs. 
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 10.30 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 
 
 
 
 
 
 


