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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 9 

 

 

Baarn, 18 december 2015. 

 

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

 

Welkom op school. 

Deze keer verwelkomen wij Christina Gennai, Julia Huttinga, Lisa Kraaikamp, Heidi van Rossum, Charlotte 

Scheen, Sanne van Velthuizen en Maren van der Vuurst. 

Op maandag 4 januari start groep 1c deze eerste ochtend om  10.00 uur.  

Het lokaal met de blauwe deur op de begane grond in het hoofdgebouw (ingang rechterdeur) is als 

kleuterlokaal ingericht. Het buitenspelen en de gymlessen vinden plaats bij het kleutergebouw. Op maandag, 

woensdag en vrijdag zal Veerle Lucas lesgeven en op dinsdag en donderdag geeft Natascha Kooijmans les aan 

groep 1c. 

Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 

 

Verhalenrooster Kind op Maandag. 

Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar het Kerstfeest, waarop we zullen vieren dat Jezus 

geboren wordt. De verwachting wordt gevoed door de profeet Jesaja, die vertelt dat eens een kind geboren zal 

worden. In het kerstverhaal ontdekken we hoe bijzonder die verwachting uitkomt. 

 

 

 

Week 1: 4 t/m 8 januari 2016  

De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12  

Naar Egypte, Matteüs 2:13-23  

Jezus wordt gedoopt, Matteüs 3:13-17 

 

Tijd om te gaan  

Matteüs 2:1-12; 13-23; 

3:13-17  

Wijze mannen in het 

oosten zien een ster. Zij 

weten meteen genoeg: het 

is tijd om te gaan, de 

nieuwe koning is geboren. Jozef wordt in een droom 

door een engel gewaarschuwd dat hij met Maria en 

het kind naar Egypte moet vluchten. De engel vertelt 

hem ook wanneer het tijd is om weer terug te gaan. 

 

 

Week 2: 11 t/m 15 januari 2016  

Jezus roept mensen met zich mee, Matteüs 4:18-22  

Jezus geneest zieke mensen, Matteüs 4:23-25  

Het geluk, Matteüs 5:1-

12 

 

Ik ben dichtbij  

Matteüs 4:18-22; 4:23-

25; 5:1-12  

Jezus loopt langs het 

water en roept de 

vissers om met hem 

mee te gaan. Jezus komt dichtbij de mensen, en 

daarmee komt ook iets van God dichtbij mensen. In de 

bergrede vertelt Jezus wat dat betekent. 

 

 



Lichtjestocht PCBS Guido de Brès. 

Donderdagavond 17 december werd het Eemdal verlicht door tientallen 

zelfgemaakte lantaarns van leerlingen van de Guido de Brès. De leerlingen 

gingen vergezeld door vaders, moeders, broers, zussen en opa’s en oma’s op 

zoek naar de kerstfiguren van het bijbelverhaal. Verspreid door de wijk, 

waren de leerkrachten te vinden als o.a. Maria, Jozef, de wijzen en zelfs een 

ezel. 

Bij ieder gevonden kerstfiguur werd een vraag gesteld en konden de kinderen 

een afbeelding verdienen, om hun meegebrachte kerststal compleet te 

maken. 

 

Bij terugkomst op het schoolplein werd iedereen ontvangen in de “herberg”, 

waar men bij verschillende kraampjes kon genieten van o.a. oliebollen, 

poffertjes, glühwein en warme chocolademelk. 

De avond werd muzikaal ondersteund door het schoolorkest en kerstkoor, die samen in de kerststal prachtige 

kerstliederen ten gehore brachten. 

 

Stibat batterijen. 

Al vele jaren worden oude batterijen op school ingeleverd. Op dit moment zijn er 485 stibat cadeaupunten 

gespaard. Deze zijn verzilverd voor een bedrag van €121,25. Dit bedrag is gedoneerd aan de Stichting Opkikker. 

In de bijlage vindt u de donatiecoupon. 

 

Schoolfruit in  week 01 (4 januari – 9 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. Banaan. 

2. Peer. 

3. Appel. 

 

Winteractiviteiten in de kerstvakantie. 

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar worden winteractiviteiten georganiseerd. In de bijlage vindt u de flyer met 

informatie. 

 

Kerstvakantie / Nieuwjaar.  

De kerstvakantie is gestart voor alle groepen op vrijdag 18 december om 12.00 uur.  Maandag 4 januari 2015 

gaan om 8.25 uur de schooldeuren weer open.  

Iedereen een fijne kerstvakantie en voorspoedig 2016 gewenst. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team, 

Jan Visscher.  

 
 
Een bericht vanuit de Paaskerk. 
 

 

Welkom bij de Kerst Kerk op Schoot viering 
 in de Paaskerk  

op 20 december om 11:45  



 
 
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.  
 
Het is al bijna kerst. Dan vieren we de geboorte van het kindje Jezus. 
Samen met jullie willen we in de kerk een echte levende kerststal maken.  
Vindt jij het leuk om verkleed te komen als iemand uit dit mooie verhaal?  Er is 
plek voor iedereen, voor Jozef en Maria, de engelen, de herders de wijzen, de 
herbergier...en ook voor jou zelf.   
Van harte welkom en neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee. En 
natuurlijk is ook jouw (baby)popje welkom in de kribbe.  
 
Na de viering is er voor iedereen iets te drinken, tijd om te spelen en elkaar te 
ontmoeten.  

• 11:45 viering in de Paaskerk, Oude Utrechtseweg 4 Baarn  
• na afloop in de ontmoetingsruimte spelen en iets drinken  
• rond 12:45  uur weer naar huis  

Meer info: ds Marleen Kool mmkool@casema.nl 
 

 

 

 

 

 

 
 



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 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” 

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 

 

 

 
 
 
 


