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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 5. 
 
 
Baarn, 16 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. 

 
 
 
 
 

Week 43 / 44: 19 t/m 30 oktober 2015  
Abram en Lot gaan uit elkaar, Genesis 13:1-18  
Abram redt Lot, Genesis 14:1-17  
Koning Melchisedek, 
Genesis 14:18-24 
  

 
Ik laat je niet in de 
steek  
Genesis 13:1-18; 14:1-
17; 14:18-24  
Abram en zijn neef Lot wonen dicht bij elkaar. 
Maar omdat ze zo veel schapen hebben, is er niet 
genoeg ruimte voor hen beiden. Ze gaan uit 
elkaar: Lot gaat naar het Oosten. Toch betekent 
dat niet dat Abram en Lot nu niet meer bij elkaar 
horen. Als Lot in de problemen komt, komt Abram 
hem helpen. 
 
 

Week 45: 2 t/m 6 november  2015  
De belofte van God, Genesis 15  
Hagar vlucht, Genesis 16  
Het verbond, Genesis 
17 
 
 
Wie zegt dat?  
Genesis 15,16,17  
God belooft Abram een 
grote familie: zo groot 
als het aantal sterren in 
de nacht. Het is een mooie belofte, maar kan 
Abram het geloven? Als het lang duurt, verzinnen 
Sarai en Abram een plan: de slavin Hagar wordt 
de moeder van Abrams kind. Als Hagar zwanger 
is, vlucht ze voor haar meesteres Sarai. Maar een 
engel van de Heer vindt haar in de woestijn. God 
belooft Abram dat hij nog een kind zal krijgen. En 
hij geeft hem en Sarai een andere naam: voortaan 
heten ze Abraham en Sara. 
 
 



Bezoek inspecteur. 
Afgelopen maandag en donderdag heeft de heer F. van der Knaap, 
onderwijsinspecteur, onze school bezocht. In zes groepen zijn, samen met 
de Ib-ers Els Bours en Kitty van de Berg, lessen bezocht, groepsmappen 
bekeken. Tussen de middag zijn 6 leerkrachten in gesprek gegaan met de 
inspecteur. Vanaf 13.00 uur hebben eerst 5 ouders en vervolgens 7 

leerlingen met de inspecteur gesproken. De gesprekken werden gevoerd vanuit een “Mind Map”: een 
vel papier met een aantal woorden erop van waaruit het gesprek ontstond. Op dezelfde wijze, is tot 
slot de inspecteur in gesprek gegaan met Els Bours en Kitty van den Berg, en Jan Visscher. Er zijn 
veel vragen beantwoord, ambities uitgesproken en we zijn in dialoog gegaan over de onderwerpen 
welke aan bod kwamen. De onderwerpen komen voort uit het nieuwe toetsingskader van de inspectie: 
onderwijsresultaten, onderwijsproces, schoolklimaat en veiligheid, kwaliteitszorg en ambities. 
Donderdagmiddag kwam de heer van der Knaap terug voor het feedbackgesprek samen met 
bestuurder PCBO Baarn Soest Bart Sonnenberg, Ib-ers, bouwcoördinatoren, leerkrachten en directie. 
Het huidige basisarrangement is verlengd. Concreet betekent dit dat de inspectie er alle vertrouwen 
heeft in de school om de komende jaren verder te gaan. Natuurlijk zijn er verbeterpunten. Deze zullen 
de komende periode in verschillende geledingen worden besproken. We zijn en blijven op de goede 
weg om samen met de kinderen, leerkrachten en ouder(s), verzorger(s) de Guido de Brès tot een 
school te laten zijn waar we kunnen zeggen: “Ik ontdek wie ik ben, wat ik kan, wat ik wil om mijzelf te 
ontwikkelen tot iemand die een positieve bijdrage kan  en wil leveren aan de samenleving”.  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op de Guido de Brès zeggen: “Ik hoor erbij, ik word 
geaccepteerd zoals ik ben en ik heb talenten”.  
Dank aan iedereen voor de hulp! 
 
 
Start schoolfruit in  week 45 (2 nov - 6 nov)   
Met ingang van woensdag 4 november start het EU schoolfruitprogramma. De leerlingen krijgen 
iedere week op woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès), donderdag en vrijdag, fruit 
of groente rechtstreeks bij de teler vandaan. Het is iets extra’s. In overleg met uw kind kunt u het 
gebruikelijke tussendoortje aanpassen. 
De eerste week ontvangen wij van onze leverancier Vitamine & Zo uit Moordrecht het volgende 
fruit: 
1. Banaan 
2. Appel 
3. Peer 
 
Informatie over Vitamine & Zo. 
Vitamine & Zo levert voor iedere leerling wekelijks drie stuks/porties vers en gevarieerd fruit en/of 
groente. Ons fruit en onze groente zijn super vers en waar mogelijk afkomstig van Nederlandse 
bodem. Op maandag worden wij aangeleverd door onze telers waarna wij de producten keuren op 
smaak, uiterlijk en gewicht. Op dinsdag leveren wij tussen 07.30 uur en 16.00 uur het fruit en de 
groenten af op alle scholen. 
 
Assortiment. 
Wij leveren verschillende soorten appel en peer, mandarijn, sinaasappel, banaan, komkommer, 
worteltjes, radijs en wanneer mogelijk diverse soorten seizoensfruit. 
 
Wist je dat? 
• De term 'met de gebakken peren blijven zitten' uit de tijd stamt dat er gestoofde of gebakken 
peren op straat werden verkocht? 
• Als aan het eind van de dag niet alle peren verkocht waren, de verkopers 'met de gebakken 
peren bleven zitten'. 
 
Schoolfotograaf. 

Op 2 en 4 november komt de schoolfotograaf op school. De benodigde informatie 
heeft u ontvangen van de ouderraad. Op woensdag 28 oktober zal er vanaf 12.00 uur 
in de hal van beide gebouwen een lijst hangen met het tijdstip waarop u wordt 
verwacht. Oda Creemers en Dorine Hop coördineren het geheel.  
 



Fietscontrole. 
Een van de activiteiten in de verkeersweek is de 
fietscontrole. Vandaag zijn de fietsen van de leerlingen 
van de groep 5 t/m 8 gecontroleerd. Ruim 80 % van de 
kinderen rijdt op een deugdelijke fiets. Een geweldige 
verbetering met vorig schooljaar. (60%). Graag wil de 
verkeerscommissie via deze weg u erop attenderen dat 
het voor de veiligheid van uw kind en anderen, de 
noodzaak groot is om kinderen niet met een onveilige 
fiets aan het verkeer te laten deelnemen. Heeft uw kind 

geen sticker ontvangen, dan is het belangrijk om de fiets goed te controleren.  
Graag uw aandacht hiervoor. 
 
 
Schoolschaatsen. 
Op donderdag 5 november gaan de kinderen uit groep 5a en 5b schoolschaatsen op de 
Utrechtse Kunstijsbaan “De Vechtsebanen”. De kinderen krijgen schaatsles van de 
(jeugd)trainers en begeleiders van Schaats- en Skeelervereniging Eemland, op de 
binnenbaan van de Vechtsebanen. 
De betreffende ouders van groep 5a en 5b hebben de benodigde informatie inmiddels 
ontvangen. 
De leerlingen van groep 5a en 5b moeten op 5 novemb er om 8.00 uur op school 
zijn.   De bus vertrekt stipt om 8.15 uur. De leerlingen zijn voor 12.00 uur terug op school. 
 
Student bewegingsonderwijs. 
Met ingang van dinsdag 27 oktober 2015 verwelkomen wij Veerle Lucas. Veerle is afgestudeerd aan 
de Marnixacademie als leerkracht basisonderwijs. Zij volgt een aanvullende studie voor 
bewegingsonderwijs. Daarvoor komt zij op de dinsdag  tot eind maart  stage gymlessen verzorgen. In 
het kader van haar stage zal zij soms een filmopname maken, die zij alleen gebruikt voor de 
studieopdrachten. Mocht u daar geen toestemming voor geven kunt u dit aangeven bij de directeur 
Jan Visscher. 
 
 
De verjaardag van de leerkrachten vieren en de Guid o de Brès bestaat 60 jaar. 
Feest!!!!! 
Dit jaar is het feest op de Guido de Brèsschool, want onze school bestaat maar liefst 60 jaar! We 
willen dit jubileumjaar graag feestelijk openen met elkaar en doen dit op vrijdag 30 oktober a.s. Om het 
feest compleet te maken vieren alle leerkrachten deze dag ook nog eens hun verjaardag, hoe gezellig 
is dat?! De kinderen mogen deze dag in hun mooiste kleding naar school komen. Verkleed of gewoon 
netjes, als het er maar feestelijk uit ziet! Om 8.30 uur zullen we deze dag openen op het plein van het 
hoofdgebouw. Hoe verklappen we nog niet, maar we nodigen alle ouders uit om dit samen met ons te 
doen. (De kleuters starten deze ochtend gewoon in hun eigen klas en gaan onder begeleiding van de 
leerkracht naar het hoofdgebouw). De rest van deze gezellige dag vindt in de klassen 
zelf plaats en blijft voor de kinderen nog even een verrassing. 
 
 
 
 
 
Herfstvakantie. 
Vanaf maandag 19 oktober tot en met 23 oktober is de school gesloten. Iedereen een fijne 
herfstvakantie gewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher. 
 
 



Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2015 – 2016 
 

Oktober 
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 
5 8.00 5a en 5b Schoolschaatsen Vechtsebanen Utrecht. 
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 
 
 
 
 
 
 


