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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 7 
 
 
Baarn, 20 november 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. 

 
 
 
 

Voortgangsgesprekken. 
Op dinsdag 24 en donderdag 26 november vinden de 
voortgangsgesprekken plaats. Voor iedere leerling is 10 minuten 
beschikbaar. De tijden waarop u wordt verwacht heeft u inmiddels 
ontvangen. 
 
 

Week 48: 23 t/m 27 november 2015  
Sara sterft, Genesis 23  
Isaäk en Rebekka, Genesis 24 

 
Waar ben ik thuis?   
Genesis 23, 24, 25:1-11  
Net als vorige week horen 
we ook deze week over 
Isaäk en Ismaël die hun 
vader Abraham begraven. Ze 

praten over zijn leven: waar was hij nou echt 
thuis? 
 
 

Week 49: 30 november  t/m 4 december  2015  
Licht in het donker, Jesaja 9:1-6  
Overal vrede, Jesaja 11:1-10  
Een weg door de woestijn, Jesaja 40:1-11 
 
Er komt een tijd…  
Jesaja 9:1-6; 11:1-10; 40:1-
11  
We beginnen deze 
adventstijd met verhalen 
over Jesaja. Hij leeft in een 
tijd waarin de mensen het 
moeilijk hebben. Maar Jesaja heeft hoop. Hij 
vertelt over licht in het donker. Er zal een kind 
geboren worden dat vrede brengt. Er klinkt een 
stem in de woestijn, God zal zich laten zien. 
 
 



Schoolfruit in  week 48 (23 nov - 27 nov)   
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. 
 
Deze week ontvangen wij van onze leverancier Vitamine & Zo uit Moordrecht het volgende fruit: 
1. Mandarijn 
2. Peer 
3. Appel 
 
 
 

 
Sinterklaasfeest op de Guido vrijdag 4 december 2015.     

Op 4 december hopen wij, een dag voor zijn verjaardag, Sinterklaas 

en zijn Pieten te begroeten op onze school. 

Een aantal belangrijke mededelingen voor een’ feestelijk verloop’ van 

deze dag, verdeeld in informatie voor de onder- en 

bovenbouwgroepen: 
 

Onderbouw: 
• Voor de groepen 1 t/m 4 houden we  de gewone schooltijden aan. De groepen 1&2 en 

2/3worden in de klas gebracht en lopen met de leerkracht naar het plein van het 

hoofdgebouw. 

• Als ouder( onder & bovenbouw) kunt u ‘de ontvangst’ van Sinterklaas mee beleven op het 

plein van het hoofdgebouw. 

Wilt u de aanwijzingen op het plein goed opvolgen, zodat we de plek voor de kinderen om 

de Sint te zien, vrij kunnen houden. 

• Deze ochtend wordt het eten en drinken door de ouderraad verzorgd. 

 
Bovenbouw: 

• Ook voor de bovenbouw groepen wordt deze ochtend het eten en drinken verzorgd. 

• De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben afgelopen maandag lootjes getrokken in de 

klas. Het is de bedoeling dat ieder kind een surprise maakt, een gedicht schrijft 

(ongeveer 10 regels) en een cadeautje koopt voor het betreffende kind voor het bedrag 

van 5 euro. 

De surprise mag met de naam van het kind op de envelop, omgekeerd (dus niet zichtbaar) 

ingeleverd worden vanaf donderdag 3 december om 15.00 uur. 

• De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven vrijdag 4 december tot 14.00 uur op school en eten 

er tussen de middag ook. Graag willen we om 12.00 uur pannenkoeken eten. Wij vragen 

ouders die pannenkoeken willen bakken. Opgeven mag bij de eigen leerkracht! Het 

inleveren van de pannenkoeken kan tussen 11.30 en 11.55 uur. 

• De kinderen mogen vanaf maandag 2 december bord, beker en bestek voorzien van naam 

meenemen in een plastic zak (ook graag voorzien van naam). 

 

We zien samen met de kinderen uit naar een gezellig Sinterklaasfeest! 

 

Namens de Sintcommissie. 

Marijke Terluin. 

 

 

 



 
Advent en Kerst  
Op zondag 29 november start de adventsperiode. Advent is de tijd van 
voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van 
Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor komst adventus 
is, worden de vier weken voor Kerstmis  Advent  genoemd. 
 
Wij zullen hier iedere maandag in de groep aandacht aan besteden. De 
adventsperiode bij ons op school staat in het teken van tijd. Jesaja was een 
profeet in donkere tijd. Oorlog, armoede, onderdrukking. Hij geloofde en 
verlangde naar een andere tijd. God zal licht brengen in het donker 
Hij zal zijn licht geboren laten worden. 
 
Op donderdagavond 17 december  vieren we met elkaar het kerstfeest. U bent 
als ouder/ verzorger van harte uitgenodigd om het kerstfeest met ons te vieren. 
Broertjes en zusjes die niet op school zitten zijn deze avond ook van harte 
welkom. Dit jaar zullen we in een tocht op zoek gaan naar het licht. 

 
De lichttocht  zal starten tussen 17.00 en 18.00  Om 19.00 vieren we met elkaar het kerstfeest op het 
grote plein onder het genot van een hapje en drankje. Nadere informatie volgt. 
 
Tevens willen we hierbij een oproep  doen: 
Wij zoeken voor deze avond zoveel mogelijk statafels ! Mocht u in het bezit zijn van een statafel en 
deze aan ons willen lenen, zou u dit dan z.s.m. willen aangeven op het inschrijfformulier dat op het 
bord bij de ingang van het hoofdgebouw hangt. De tafels mogen vanaf maandag 14 december, 
voorzien van naam in de hal van het hoofdgebouw gezet worden. 
 
Alvast bedankt, 
Samen maken we het tot een onvergetelijke kerstviering ! 
 
Namens de kerstcommissie, 
Petra de Waard. 

 
 
 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2015 – 2016 
 

November 
24  1 t/m 8 10 minuten voortgangsgesprekken  
26  1 t/m 8 10 minuten voortgangsgesprekken   

December 

4  
1 t/m 8 Sinterklaas.  

Groep 1 t/m 4 12.00 vrij. 
Groep 5 t/m 8 continurooster. 14.00 uur vrij. 

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                                          

19-21  Gr 8 Centrale eindtoets primair onderwijs 
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 
 
 
 
 
 
 


