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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 4. 
 
 
Baarn, 2 oktober 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. 

Vanaf week 42 horen we verhalen over Abraham. Hij hoort de stem van God en gaat op reis. God 
belooft hem een land om in te wonen en een familie, zo groot als de sterren in de nacht. Maar hoe 
lang duurt het voor die belofte uitkomt? En wat kan Abraham zelf doen?  
Bij alles wat er gebeurt ontdekt Abraham steeds opnieuw, dat God met hem mee gaat. 

 
 
Woorden zijn omgezet in daden. 

Eric Bakker en Kitty van den Berg, de verkeerscommissie van de Guido de Brès, 
zijn al enige jaren bezig om de verkeerssituatie rondom school veiliger te maken. 
Er is intensief overleg geweest met de gemeente Baarn. Omdat we spreken over 
openbaar terrein is het dan ook de gemeente welke verantwoordelijk is voor de 
inrichting van de schoolomgeving. Zoals u heeft gemerkt zijn de eerste 
maatregelen getroffen. 

Week 41: 5 t/m 9 oktober 2015  
Jezus bidt, Matteüs 11:25-30  
Aren plukken op sabbat, Matteüs 12:1-8  
Genezing op sabbat, Matteüs 12:9-14 
 
  

 
Doe wat goed is  
Matteüs 11:25-30, 
12:1-8, 12:9-14  
De leerlingen van 
Jezus plukken graan terwijl het sabbat is. En 
Jezus zelf maakt een zieke man beter op de 
sabbat, de dag van God. Dat mag helemaal niet! 
Of toch wel? 
 

Week 42: 12 t/m 16 oktober  2015  
Terach uit Ur, Genesis 11:27-32  
Abram hoort een stem, Genesis 12:1-9  
Abram in Egypte, Genesis 12:10-20 
 
 
Ga maar   
Genesis 11:27-32; 
12:1-9; 12:10-20  
Terach, de vader van 
Abram, vertrekt met 
zijn gezin uit Ur. Ze 
blijven wonen in 
Charan. Jaren later, 
als Terach niet meer leeft, hoort Abram de stem 
van God. Hij gaat op reis naar een land dat God 
hem wijzen zal. 
 



Samen kunnen we er voor zorgen dat onze kinderen veilig naar school kunnen gaan. 
Hoe nu verder? 
 
 
Op de hoek met de Crocusstraat zijn maatregelen getroffen om parkeren in de 
bocht tegen te gaan. Ook zal tijdens het in- en uitgaan van de school het 
parkeerterrein bij het hek van de kleuterschool worden afgesloten. Zo ontstaat er 
meer ruimte voor het toegangshek. U kunt hier alvast aan wennen om vanaf 
vandaag niet meer op dit parkeerterrein te parkeren.  
 
 
Langs de kant van de rijbaan (Irisstraat) is een gele onderbroken streep is aangebracht. 
U mag daar niet parkeren. U mag hier wel stoppen, de kinderen uit laten stappen aan de trottoirzijde 
en verder rijden. De kinderen kunnen dan via de stoep naar het plein wandelen. Vanaf vandaag kunt u 
gebruik maken van deze nieuwe “Kiss-and-Ride strook”. Zie foto’s.  Door deze maatregel zal de 
Begoniastraat nauwelijks meer belast worden door ouders die hun kinderen midden op straat, voor de 
ingang van het grote plein laten uitstappen. Voor de wandelaars en fietsers wordt het veel veiliger. We 
rekenen op uw medewerking. 
 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

De 61e Kinderboekenweek vindt plaats van 7 tot en m et 18 oktober 2015. Het 
thema is Raar, maar waar! 

Natuur, wetenschap en techniek staan centraal. Elk kind wil op onderzoek uitgaan en wil weten hoe 
de wereld in elkaar zit. 
 
De opening op de Guido de Brès is dit jaar een beetje geheimzinnig….. 
En daarom verklappen wij daar dus niets over! 
Wel kunnen we vertellen dat dit op donderdag 8 oktober zal zijn. En de eerste signalen zullen al 
eerder die week in de hal te zien zijn…… Let maar op! 
 
Tijdens de Kinderboekenweek willen wij het lezen extra onder de aandacht brengen. En niet alleen 
voor de kinderen. Dit jaar roepen wij ook de vaders op om te gaan voorlezen. Thuis of misschien wel 
in de klas? 
 
Vaders opgelet. Stuur uw eigen verzonnen verhaal in ! 
Meer informatie: www.vadersvoorlezen.nl   



 
De bibliotheek:  
Natuurlijk barst de bieb van de boeken over natuur, wetenschap en techniek! In ons eigen 
laboratorium gaan we leuke weetjes opzoeken en leerzame proefjes doen.  
Ook gaan we smurfensnot maken en een robotje dat licht geeft! Voor alle kinderen van 6 jaar en 
ouder. 
Het laboratorium is geopend: 
Vrijdag 9 oktober 15:00 – 17:00 uur in Bibliotheek Baarn 
 
Voorleesfeestjes “De krijtjes staken” 
 'De krijtjes staken' is bekroond met een Zilveren Griffel en kanshebber voor de Gouden Griffel. 
De krijtjes van Teun gaan in staking en hebben hem brieven geschreven om het uit te leggen. 
Stuk voor stuk hebben ze een goede reden. Het rode krijtje is bijna overspannen omdat hij almaar 
brandweerauto’s en Kerstmannen moet inkleuren, het witte krijtje wordt bijna nooit gebruikt, zwart is 
het zat om alleen maar lijntjes te trekken en ga zo maar door. 
Kom luisteren naar dit prachtige verhaal en stuur daarna een brief met tekening terug aan jouw 
favoriete kleur/krijtje! 
Het feestje is op: 
Woensdag 7 oktober 16:00 – 17:00 uur in Bibliotheek Baarn 
Aan de opdracht bij het bovenstaande voorleesfeestje is een tekenwedstrijd verbonden. 
Tot en met 25 oktober kun je je tekening inleveren bij de Bibliotheek. Iedere vestiging beloont de 
mooiste tekening met een exemplaar van 'De krijtjes staken' 
Voor meer informatie: 
http://www.bibliotheekeemland.nl/nieuws/kinderboekenweek-2015.html  
 
Hartelijke groet, 
Namens de de leescommissie, 
Annemiek van Mourik. 
 
 
ANWB lichtbrigade 

Op vrijdagmorgen 16 oktober vanaf 8.30 uur organiseren wij de actie “ANWB 
lichtbrigade”. 

De ANWB Lichtbrigade gaat voor goed verlichte fietsers.  

De Lichtbrigade komt in actie voor veilige en goede verlichting op de fiets. In aanloop naar de 
wintertijd houdt de Lichtbrigade hiervoor fietsverlichtingsacties door het hele land. Dat is hard nodig. 
Alleen al in de vier grote steden rijdt meer dan de helft (55%) van de fietsers zonder licht. In de rest 
van Nederland is dat 40%. Hier zit al een aantal jaar geen verbetering in. Hoe meer mensen met de 
actie meedoen, des te veiliger het wordt!   
De fietsen van de leerlingen van groep 5 tot en met 8 worden gecontroleerd op veiligheid. In de 
volgende link kunt u de checkkaart zien. 
http://www.anwb.nl/bestanden/content/assets/anwb/pdf/verkeer/veiligheid/lichtbrigade/middelbare-
school-en-leden-fiets-checkkaart.pdf . U vindt de checkkaart ook in de bijlage. 
Het zou fijn zijn als u vooraf thuis de fiets van uw zoon of dochter op deze punten controleert. 
Zo hopen wij veilig de donkere winterperiode in te gaan. 
Wij zijn op zoek naar hulpouders voor deze fietscontrole. Mocht u tijd hebben, dan kunt u zich 
aanmelden bij de leerkracht van uw kind. 
 
Namens de verkeerscommissie,  
Eric Bakker en Kitty van den Berg. 
 



Studenten. 
Zoals ieder jaar zijn ook nu in verschillende groepen studenten die hun stagetijd bij ons op school 
invullen. Een overzicht: Onderwijsassistent Sanne Bakkernes (groep 2/3). Leerkracht Romy Wendrich 
(groep 8), Marit Butzelaer (groep 6), Diewke Roelofs (groep 1/2b) en Madelon Rauwenhof (groep 5b). 
 
 
De verjaardag van de leerkrachten vieren en de Guid o de Brès bestaat 60 jaar. 
Feest!!!!! 
Op vrijdag 30 oktober is het feest omdat we op die dag de verjaardagen van alle leerkrachten vieren. 
Ook bestaat de Guido de Brèsschool in het jaar 2015 60 jaar. We vieren dit heugelijke feit in het 
schooljaar 2015 2016. Het zou mooi zijn wanneer de kinderen op 30 oktober verkleed op school 
komen. U hoort zo spoedig mogelijk wat het thema van deze dag zal zijn. De commissie Guido 60 jaar 
is druk bezig om de ideeën uit te werken die in het lopende schooljaar uitgevoerd worden. U hoort hier 
later meer over. 
 
High Five najaar 2015. 
In de bijlage vindt u meer informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom bij de Kerk op Schoot viering in de Paaskerk   
op 18 oktober om 12.00 uur 

 
Kerk op schoot 
Een Kerk op schoot viering is er voor kinderen van 0 tot 4 
jaar en hun (groot) ouders/verzorgers. Oudere broertjes en 
zusjes zijn natuurlijk ook van harte welkom. 

Bij een kerk op schoot viering beleef je een bijbelverhaal met 
zoveel mogelijk zintuigen. We willen zien, horen, zingen, 
voelen, ruiken. We zullen er bij zitten, liggen, dansen, muziek 
maken en bewegen. Na de viering is er voor iedereen iets te 
drinken, tijd om te spelen en elkaar te ontmoeten.  

18 oktober  
Deze keer doen we iets met het verhaal van Jona. We 
luisteren en kijken naar het verhaal, we vangen visjes en we 
creëren ons eigen veilige plekje door een tentje te bouwen. 
Uit het verhaal blijkt dat God er wil zijn voor alle mensen. 
Wees welkom! 

* 12:00 uur viering in de Paaskerk, Oude Utrechtseweg 4 
Baarn 

* na afloop in de ontmoetingsruimte spelen en iets drinken 

* rond 13:00 uur weer naar huis 

Meer info: ds Marleen Kool mmkool@casema.nl 



Week van de Opvoeding: 8 oktober 2015 How2Talk2Kid met tips over praten 
met je kinderen ! 

Gekibbel – Stress – Onbegrip – Frustratie – Driftbuien die eeuwige strijd met je kind(eren) Om het 
eten, kamer opruimen of naar bed gaan. Misschien heb je al allerlei manieren van opvoeden 
uitgeprobeerd en die soms een tijdje volgehouden. Uiteindelijk verzand je weer in je oude 
gewoontes. Toch kan het echt anders. 

Tijdens de week van de opvoeding wordt een avond georganiseerd door How2Talk2Kids  in 
samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

How2talk2kids gaat over een manier van praten met je kinderen, geeft tips en inzicht! 

Donderdag 8 oktober om 20.00 uur  in Basisschool de Uitkijck, Margrietstraat 2 in Baarn. 
Toegang is gratis. Kom ook! 

Info en aanmelding via info@cjgbaarn.nl 

 
 
 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2015 – 2016 
 

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 
 
 
 
 
 
 


