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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 10 

 

Baarn, 15 januari 2016. 

 

Aan de ouder(s), verzorger(s), 

 

Verhalenrooster Kind op Maandag. 

Het begin van een nieuw jaar is voor veel mensen een periode van goede voornemens. Gezonder leven, een 

beetje minder van dit en een beetje meer van dat... Het komt bij veel mensen elk jaar op ongeveer dezelfde 

manier terug. Blijkbaar is het begin van het nieuwe jaar een goed moment om stil te staan bij wat goed gaat en 

wat anders kan. Welke kant gaat het op in het komende jaar? 

In de Bijbelverhalen van deze periode komen we ook veel mensen tegen die zich afvragen welke kant ze op 

zullen gaan. We horen over vissers, die alles achterlaten om met Jezus mee te gaan. Over mensen die beter 

worden, mensen die zien hoe hun leven kan veranderen. Zij laten het niet bij alleen maar goede voornemens, 

ze doen ook echt iets. Ze komen in beweging. 

Naast de verhalen over Jezus vertellen we in deze periode ook over koning Salomo. Hij was een bijzondere 

koning, die bekend stond om zijn wijsheid en rijkdom. Toen hij net koning was, mocht hij van God alles vragen 

wat hij maar wilde. Hij koos niet voor rijkdom of macht, maar voor wijsheid zodat hij een goede koning kon zijn. 

Dat was een veelbelovend begin! 

 

 

 

 

Week 3: 18 t/m 22 januari 2016  

Als niemand het ziet, Matteüs 6:1-4  

Het Onze Vader, Matteüs 6:5-15  

Een schat in de hemel, Matteüs 6:19-24  

 

Doe eens niet gewoon!  

Matteüs 6:1-4,5-15, 19-24  

Bij God gaat alles net anders 

dan je zou denken. Als je iets 

goeds doet voor andere 

mensen, moet je niet om je heen kijken om te zien of 

iedereen wel weet hoe goed jij bent. Als je het in het 

verborgene doet, ziet God het des te beter. Bij het 

bidden moet je niet zoveel mogelijk moeilijke 

woorden gebruiken; bid gewoon om wat je nodig 

hebt. Maak je druk om een schat in de hemel. Doe 

eens niet gewoon! 

Week 4: 25 t/m 29 januari 2016  

De troon van David, 1 Koningen 1:1-31  

Salomo wordt koning, 1 Koningen 1:32-40  

Adonia knielt voor de koning, 1 Koningen 1:41-53 

 

 

 

Koninklijk  

1 Koningen 1:1-31, 

32-40, 41-53  

Vanaf deze week 

lezen we verhalen 

over koning 

Salomo. Hij neemt 

geen wraak op zijn 

broer Adonia, maar 

vergeeft hem. Dat 

is pas echt koninklijk! 



Fit in 90 dagen.  

Vanaf 20 januari t/m 13 april vindt het project: ”Fit in 90 dagen ”plaats op de Guido de Brès.  

Alle kinderen en ouders doen hier aan mee. 

We gaan bij dit project inzoomen op de vraag: Hoe kunnen we binnen ons onderwijs 

inspanning combineren met ontspanning? Het besef dat bewegen, gezonde voeding en 

voldoende rust een goede balans voor ons lichaam vormen, is een prachtig uitgangspunt om 

met dit project aan de slag te gaan. Woensdag 20 januari vindt de opening van het project 

plaats. (Het is belangrijk dat iedereen in sportkleding op school komt.) 

 

Belangrijk voor het ‘Fit in 90 dagen’-project: 

 - We nemen elke dag allemaal een gezond tussendoortje (bijvoorbeeld een appel, druiven, 

kiwi of banaan) mee naar school;  

- We voeren elke week een weekopdracht op het plein, in de klas of thuis uit;  

- We, de kinderen van groep 5 t/m 8, houden ons gezonde gedrag in het ‘thuisproject’ bij.  

Wilt u ons helpen dit allemaal voor elkaar te krijgen? Samen zijn we sterk! Samen zijn we school! Samen zijn we 

fit! 

 

FitGaaf!: 4 weken op school en thuis gezonde stickers plakken!  

Op 20 januari krijgt uw kind het Fitgaaf!-pakket mee naar huis. Het FitGaaf!-pakket, met een kalender en 

stickervellen wordt feestelijk gepresenteerd en uitgedeeld. Ook wordt er die dag een korte, maar leerzame fit-

test uitgevoerd: hoe gezond voel je je op dit moment? Daarna gaan de kinderen gedurende  4 weken vooral 

thuis met de kalender aan de gang. 

 

De FitGaaf-kalender is een leuk, eenvoudig en tegelijkertijd goed onderbouwd plan-maatje dat kinderen tussen 

4 en 12 jaar en ouders op speelse wijze handvatten en structuur biedt bij het realiseren en/of vasthouden van 

een gezonde leefstijl. Door eigenlijk heel simpel, de kinderen op een mooie kalender een stickertje te laten 

plakken voor elke gezonde actie die ze die dag hebben voltooid: eten van 2 stuks fruit en 2 ons groente, 

drinken van 1,5 liter water verdeeld over de dag en lichaamsbeweging. Zo kunnen de kinderen bekijken wat er 

elke dag minimaal voor een gezonde leefstijl nodig is. En hoe goed dat nu al gaat, thuis en op school!  

 

En...er is een speciaal deel voor stickers voor vaders of moeders! Zo kunnen jullie 4 weken bijhouden wie bij 

jullie thuis elke dag de meeste gezonde dingen doet! Een gezond wedstrijdje met u als ouders dus :) 

 

Na 4 weken zal tijdens een feestelijke afsluiting het project weer klassikaal op school worden afgesloten.  

 

Wij hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben en hopen dat u met enthousiasme en plezier 

wilt deelnemen aan dit initiatief. Meer informatie over het FitGaaf!-project vindt u op www.fitgaaf.nl.  

 

 

Schaatsen in de Pekingtuin.  

Zoals iedereen in de media heeft kunnen lezen zijn de voorbereidingen alweer in volle gang voor Winter Village 

Baarn! Uiteindelijk zijn we overeengekomen dat we dit jaar de schaatsbaan mogen plaatsen in de Pekingtuin. 

Fantastische locatie met veel mogelijkheden. 

En net als vorig jaar willen we ook alle scholen weer uitnodigen om te komen schoolschaatsen!  

 

Dit bericht kwam voor de kerstvakantie bij ons binnen. 

Natuurlijk geven wij graag gehoor aan deze uitnodiging. 

 

Op maandag 18 januari gaat groep  4 van 10.00 uur tot 11.00 uur schaatsen in de Pekingtuin.  

Op donderdag 21 januari gaan de groepen 5 t/m 8 schaatsen. 

Groep 6 en 7 van 10.00 uur tot 11.00 uur. Groep 5a en 5b van 11.00 uur tot 12.00 uur. Groep 8 van 

13.00 uur tot 14.00 uur.  

  
Schoolfruit in  week 03 (18 januari – 22 januari 2016)  

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. Appel. 

2. Banaan. 

3. Kiwi. 

 

Studiedag 25 januari a.s. 

Op maandag 25 januari zijn alle leerlingen vrij. De studiedag zal o.a. worden ingevuld met een bijscholing m.b.t. 

de nieuwe taalmethode Staal. Mevrouw Wendy Ligt zal ons hierin begeleiden. 

De wereld is een boek waarvan bij iedere stap een bladzijde 

voor ons open gaat.' 
LIGT ...dat ben ik, Wendy Ligt 

Lezen ...is de basis voor alle leren 

Spellen ...letters betekenis geven in een woord 

http://www.ligtlezenenspellen.nl/ 

 

Roosterwijziging 1. 

Guido de Brès 60 jaar. Op donderdag 17 maart wordt er een tentoonstelling over de Guido op school 

georganiseerd.  De tentoonstelling start om 17.00 uur en zal rond 19.00 uur afgelopen zijn.  Alle leerlingen 

blijven tussen de middag op school eten. Om 14.00 uur gaan de leerlingen naar huis om vervolgens vanaf 

17.00 uur de tentoonstelling met de familie te kunnen bezoeken. Nadere informatie volgt. 

 

Roosterwijziging 2. 

Op witte donderdag  24 maart wordt het Paasfeest op school gevierd. De leerlingen zullen op school samen, 

vanaf 12.00 uur van de paaslunch gaan genieten. Om 14.00 uur zij alle leerlingen vrij. Op dinsdag 29 maart 

worden zij weer op school verwacht. Nadere informatie volgt. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team, 

Jan Visscher.  

 
 

Activiteitenkalender        Guido de Brès                  2015 – 2016 

 

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   1
e
 Rapport mee 

16   10 minuten rapportgesprekken 

18   10 minuten rapportgesprekken 

18 
13.30-

14.30 

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- 1 t/m 8 Ouderavond  informatie project Lentekriebels 



21.30 

14  Ouders gr 7 Informatieavond  Verkeersexamen 

17 
17.00-

19.00 

1 t/m 8 Tentoonstelling Guido 60 jaar. Lunch om 12.00 uur op school. Leerlingen om 

14.00 uur vrij. 

16  7 Boomfeestdag 

18  Gr 7, gr 8 Schoolvoetbaltoernooi 

22 11.00 1/ 2a, 1/ 2b Binnenstebuiten                                                      Speellokaal 

24  1 t/m 8 Paasviering. Paaslunch om 12.00 uur op school. Leerlingen om 14.00 uur vrij. 

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” 

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  2/3,3 Vlinderproject                                          

17-20  3 t/m 7 1
e
 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 2
e
 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 2
e
 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 

 

 

 
 
 
 


