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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 6. 

 
Baarn, 28 oktober 2016. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij in deze nieuwsbrief ook leerlingen die al gestart, maar nog niet 
genoemd zijn.  Daan van Dijk, Tessel Hasenbos, Nick van den Esschert en Frits Schaars. Een fijne tijd 
toegewenst op de Guido de Brès.  
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
We lezen deze weken over koning Saul en de herdersjongen David. Met zijn harpspel kan David de 
sombere koning opvrolijken. Hij verslaat de reus Goliath en is succesvol in alles wat hij doet. 
Koning Saul is blij met hem, maar later verandert dat. Hij wordt jaloers en is bang dat David hem in 
de schaduw zal stellen. Het komt zover dat de koning probeert 
om David te doden. Maar God beschermt hem. 
 
Week 44: 31 oktober t/m 4 november 2016 
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-19  
David durft, 1 Samuël 17:20-40  
David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:41-58 
 
Wie durft? 

1 Samuël 17  
Het leger van Israël staat tegenover de Filistijnen. De reus Goliath wil vechten tegen één van de 
Israëlieten. Is er iemand die het tegen hem op durft te nemen? De kleine David gaat de reus 
tegemoet, met een slinger als wapen. God zal hem helpen. 
 
Week 45: 7 t/m 11 november 2016  
Saul en David, 1 Samuël 18:1-16  
Jonatan komt te hulp, 1 Samuël 19:1-7  
Het plan van Michal, 1 Samuël 19:8-17 
 
Help! 

1 Samuël 18, 19  
Koning Saul wordt jaloers en boos op David. Het wordt zo erg dat David moet vluchten. Jonatan en 
Davids vrouw Michal helpen hem om aan de koning te ontsnappen. Michal legt een pop in bed die 
op David lijkt, zodat hij zich in veiligheid kan brengen. 
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Schoenmaatjes gezocht! 
Dit jaar doet de Guido de Brès weer mee met de actie Schoenmaatjes van Edukans. Schoenmaatjes 
is dé kans voor kinderen om iets concreets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. 
De actie is deze week begonnen. Alle oudste kinderen hebben een folder over Schoenmaatjes mee 
naar huis gekregen. Hierin vindt u veel informatie. Wilt u meerdere schoendozen vullen en 
inleveren met uw kinderen? Dat kan ook! Er zijn extra folders aanwezig op school. Ook kunt u via 
de website van Edukans een machtigingsformulier downloaden op de website van Edukans 
(www.edukans.nl/extra-schoenmaatjes-machtigingsformulieren ). 
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes, 
een website boordevol informatie. 
Heeft u geen schoenendoos? Er is een beperkt aantal standaard 
schoenendozen beschikbaar. Deze kunt u ophalen bij de leerkracht (op=op). De 
versierde schoenendozen kunnen tot en met vrijdag 18 november op school 
worden ingeleverd. 
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Doet u ook mee? 
Namens de OR 
Marcia Mreijen. 

  
Aan de slag met gezondheid en milieu….  
Aan het einde van de kinderboekenweek vond er een gezellige ruilbeurs 
plaats. 
In de hal ontvingen we de kinderen en de ouders onder het genot van 
een gezonde versnapering. 
Een heus succes, gezien het fruit en de groente binnen no-time weg was! 
Om het gezonde tussendoortje te blijven stimuleren,  wordt ons door het 
Europees Schoolfruit programma vanaf november weer wekelijks fruit en 
groente aangeboden. 
Tip! 

Op de site van Europees Schoolfruit  www.euschoolfruit.nl  zijn voor de ouders 
interessante weetjes en tips te vinden. 
Ook voor de kinderen zijn er moppen, gezegdes en spelletjes te vinden.  Alles in 
het teken van de gezondheid. 
  

En als je aan fruit en groente denkt, dan sluit het gestarte milieu project 
hierop naadloos aan. Afgelopen woensdag presenteerden de groepen 1,2 en 3 de nieuwe 
afvalbakken voor de hele school. Met het gebruik van je broodtrommel en beker in plaats van 
verpakt eten en drinken, gaan we met elkaar werken aan een “afvalvrije” school. 
Komt u regelmatig eens een kijkje nemen bij de ‘eco’ boom in de hal van de school? 
Iedere klas gaat met een milieu thema aan de slag. Denk hierbij aan GFT afval, energieverbruik, 
PK (papier en karton,GFT, PMD en restafval. Bij ieder stukje bewustwording krijgt de boom er een 
blaadje bij. 
Uiteraard kunnen we als ouders ook ons steentje bijdragen door bijvoorbeeld de PMD’s terug te 
dringen. PMD staat voor plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen ( met name blikjes ) 
en drinkpakjes. 
Hopelijk hebben we het binnenkort op het schoolplein over onze ‘groene Guido de Brèsschool’ . 
 
Tevredenheidspeiling. 
Begin november wordt aan alle leerlingen van de groepen 5-8 gevraagd een vragenformulier in te 
vullen om te weten te komen hoe zij over bepaalde zaken denken. Deze vragenlijsten worden 
digitaal op school ingevuld. Ook u wordt u dit najaar benaderd om een vragenlijst in te vullen. 
Meer informatie betreffende de oudertevredenheidspeiling volgt. 
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Nationaal schoolontbijt. 
De PCBS Guido de Brès doet mee aan Het Nationaal Schoolontbijt op 11 november 2016. 
Bijzonderheid is dat groep 7 samen met de burgemeester op het gemeentehuis zal ontbijten. In de 
bijlage  leest u alles over deze leuke en leerzame ontbijt activiteit. Goed om te weten en goed om 
te bewaren! 
 
Goed nieuws! Uw school mag deelnemen aan EU-Schoolfruit 2016-2017. 
Ook dit schooljaar doen we mee aan het Europees schoolfruit- en groente 
programma. 
Wat is nu de planning?  

● In de week van 7 november starten de leveringen. 
● De leveringen lopen t/m week 15 in 2017 (totaal 20 weken) 
● De firma HealthyQ uit Ridderkerk is onze leverancier. 
● Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen een portie fruit of groente.

 
10 tips voor 10.00 uur. 
1. Variatie is goed. 
Het is niet alleen lekker om veel verschillende soorten fruit en groente te eten, maar ook goed 
voor de smaakontwikkeling van uw kind. Bovendien zitten in elke soort weer net andere gezonde 
stoffen. 
2. Het kan in weinig tijd. 
Een banaan, mandarijn, kleine appel, een stuk komkommer, wat cherrytomaatjes of een wortel 
doet u ’s ochtends zo in de tas. 
3. Het kan in iets meer tijd. 
Wanneer u er iets meer werk van wilt maken, kunt u stukjes kiwi snijden en mengen met wat 
druiven. 
4. Doe samen boodschappen. 
Neem uw kind een keer mee naar de supermarkt en kijk welke soorten hij of zij het liefst zou 
willen. 
5. Vergeet de groente niet. 
Rauwkost, zoals stukjes wortel, komkommer, paprika en tomaatjes zijn ook lekker gezond voor 
tussendoor. Een portie voor het tienuurtje is al snel 50 gram. Dat is al 1/3 van wat een kind 
dagelijks minimaal nodig heeft aan groente. 
6. Denk ook aan de lunch. 
Als u fruit en groente meegeeft voor het tienuurtje, kunt u direct ook iets extra’s in de 
broodtrommel doen. Denk aan een bekertje magere yoghurt met fruit of een bakje rauwkost. 
7. Geef geen vruchtensap mee. 
Een aantal soorten vruchtensap leveren een deel van de gezonde stoffen die ook in fruit zitten, 
maar er zitten ook veel calorieën in. Daarom is de slimste keuze voor tien uur: een echt stuk fruit 
en water. 
8. Doe mee! 
Kinderen die meedoen met schoolfruit, blijken ook thuis vaker fruit en groente te kiezen. Het is 
slim om ook thuis de fruitschaal in het zicht te zetten. Zo krijgt al snel het hele gezin meer vezels, 
vitamines en mineralen binnen. 
9. Gebruik een goed bewaardoosje. 
In speelgoedwinkels en winkels voor huishoudelijke artikelen zijn steeds meer leuke, kleine 
bewaardoosjes voor schoolfruit te koop. Een gewoon afsluitbaar bakje werkt ook prima. Zo kunt u 
uw kind ook kwetsbaar fruit meegeven of bijvoorbeeld een kleine fruitsalade van stukjes appel en 
banaan. 
10. Kies voor groen. 



Wanneer u voor duurzaam wilt kiezen, zoek dan naar fruit/groente van het seizoen, uit de buurt, 
uit de volle grond.  

 

 
 
Fietscontrole. 
Volgende week vrijdag, 4 november, vindt de fietscontrole voor groep 5 t/m 8 plaats. Om half 
negen worden de fietsen van groep 6a, 6, 7 en 8 gecontroleerd en om 13.00 uur de fietsen van 
groep 5. Als u tijd hebt om te helpen, horen wij dat graag! 
Via onderstaande link kunt u zien aan welke punten een veilige fiets voldoet. Wilt u de fiets van uw 
zoon of dochter thuis vast nakijken op deze punten om teleurstellingen te voorkomen? 
https://vvn.nl/sites/default/files/Handleiding%20fietscontrolekaart_1.pdf 
Namens de verkeerscommissie, Eric Bakker en Kitty van den Berg. 

 
Schoolfotograaf. (herhaling) 

Op 31 oktober komt de schoolfotograaf  op school. Foto Koch schoolfotografie uit Baarn zal deze 
dag de foto’s maken.  

 
Samenwerkingsverband: avond voor ouders. 
Op maandag 14 november nodigt het Samenwerkingsverband De Eem u uit om een 
informatieavond met als thema ‘Kind en Brein’ bij te wonen. De informatie poster hangt bij de 
ingang van het kleuter-en hoofdgebouw. 

 
Sinterklaasfeest. 
Op maandag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. Deze dag hebben wij een continurooster. 
Alle leerlingen eten op school (lunch meenemen) en zijn om 14.00 uur vrij. 
 
Ouderportaal.(ParnasSys) 
De nieuwsbrieven ontvangt u via ons administratiesysteem ParnasSys. Bij ons administratie- en 
leerlingvolgsysteem Parnassys is een Ouderportaal beschikbaar. De komende weken willen we 
starten met het gebruik van het ouderportaal van ParnasSys. Het ouderportaal is een online 
applicatie waarop u als ouder(s), verzorger(s), kunt inloggen om bijvoorbeeld veranderingen van 
mailadressen, telefoonnummers e.d. aan de school doorgeven of toetsresultaten in te zien. Deze 
informatie komt rechtstreeks uit ParnasSys. Vanaf 7 november krijgt u vanuit de school (op de 
door ons bekende e-mailadressen; als u twee e-mailadressen aan ons heeft doorgegeven, zullen 
beide ouders toegang krijgen tot het ouderportaal.) een inlogcode (gebruikersnaam en 
wachtwoord). Hiermee kunt u inloggen in het portaal. In eerste instantie kunt u de adres- en 
contactgegevens op deze wijze up-to-date houden. Zoals eerder genoemd wordt dit najaar een 
ouder-tevredenheidsenquête gehouden. Deze zal ook ingevuld worden door middel van inloggen 
in het ouderportaal.  
 
Irene terug naar de voetbalmeiden in India met sponsorgeld “Spring je Fit voor India!” De tijd is 
werkelijk omgevlogen….aanstaande maandag 10 oktober ga ik alweer op weg naar “mijn” 
meidenvoetbalproject in Khad, in Himachal Pradesh, in het hoge noorden van India. Dit bericht 
stond in de vorige nieuwsbrief. Irene heeft een mooie foto gestuurd. 
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Woensdag 2 november 2016 is het dankdag. 

  
Wanneer: woensdag 2 november 2016.  
Thema: Dankend bij Eén; over psalm 65.   
Locatie: Calvijnkerk, Tromplaan 7 in Baarn. 

 
Tijd: 15:00 uur.  
We heten u en jou van harte welkom in de kerk. De Adventkerk (CgK) en 
Calvijnkerk (PKN) 
Wij houden met elkaar een dienst waarin speciaal aandacht voor de kinderen zal 
zijn. 
Kom jij ook samen met je familie en vrienden? 
Tot dan!!!  
   
Kerk Op Schoot viering Paaskerk Baarn 
voor Kinderen van 0-4 jaar en hun (groot) ouders en/of verzorgers. 
Deze viering is bedoeld om jonge kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met 
rituelen, met bijbel verhalen, zingen, al wat gebeurt in de kerk. Het is een mooie gelegenheid ook 
voor hun ouders/ verzorgers om elkaar te ontmoeten. Bij een Kerk op Schootviering beleef je een 
bijbelverhaal met zoveel mogelijk zintuigen. We willen zien, horen, zingen, voelen, ruiken en 
proeven. 
We zullen erbij zitten, spelen, muziek maken en bewegen. 
Wanneer? Zondag 30 oktober om 15:30 uur. Rond 16:30 weer naar huis. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft deze zondag uitgeroepen tot Nationale Bijbelzondag, met           
als thema: Vier je bijbel. Dat gaan we dan ook doen! Vieren dat we deze eeuwenoude verhalen                 
hier in vrijheid kunnen vertellen, lezen en delen. Wie wil kan zijn/haar favoriete             
kinderbijbel meenemen. Ter inspiratie weer van anderen. 
Meer info bij ds Marleen Kool mmkool@casema.nl. Ieder is van harte welkom. 
De Paaskerk staat aan de Oude Utrechtseweg 4.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  



 
 
 
Activiteitenkalender  2016 - 2017 

 

November 

1 13.15 3, 4, /4 Huis op hol      Speeldoos  

4  5 School schaatsdag 

4 8.30 5-8 Fietscontrole 

8 19.30 8 Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs 

11  1 t/m 8 Het Nationaal Schoolontbijt 

11   Nieuwsbrief 

14-11/1-12  4 Leskist Julia  

18 
9.30 

13.00 
5 
6 

Plaatselijke figuren                                       Bezoek in de klas 

22-23-24  1 t/m 8 10-minuten voortgangsgesprekken ( Facultatief) 

25   Nieuwsbrief 

 

December 

5  1 t/m 8 Sinterklaas. Continurooster tot 14.00 uur. Daarna alle leerlingen vrij. 

9   Nieuwsbrief 

23   Nieuwsbrief 

26-12/6-1  1 t/m 8 Kerstvakantie 

 

Januari  

16- 28  3 t/m 8 CITO- weken 

30 10.30 1 /2 a Druk druk  druk                                               Bezoek in de klas 

 

Februari 

2 
  8.45 
10.30 

1 /2 a 
1 /2 b 

Druk druk  druk                                              Bezoek in de klas 

6  1 /2 a,b,c Leskist  Pronkepauw 

7 13.15 5 en 6 Kymani                                                           Speeldoos 

8  1 /2 a Bezoek Kinderboerderij 

13 
  9.00 
10.30 

7 
8 

Oorlog zonder vader                                      Bezoek in de klas 

15  1 /2 b Bezoek kinderboerderij 

20  1 t/m 8 1e rapport mee 

22  1 /2 c Bezoek kinderboerderij 

21-22-23  1 t/m 8 10-minuten rapportgesprekken 

27-2 /3 -3  1 t/m 8 Voorjaarsvakantie 

 

Maart 

7-18  1-8 Verkeersweken 

7  5 Leskist Knollen en bollen  

10 
10.30 
13.15 

7 
8 

Historische verhalen           Nationaal Museum Kamp Amersfoort 

13-03/30-03         3 leskist Dierenbescherming  

14 9.30 4, / 4a Op zoek naar de natuur.                                                       Groeneveld. 

22  7 Boomfeestdag 

24  7 en 8 Schoolvoetbaltoernooi 



 

April 

4 
  9.15 
10.30 

3 
4 

De zee vertelt                                           KringloopCentrum Baarn  

6  7 Verkeersexamen Theorie 

10 13.15 /4 De zee vertelt                                           KringloopCentrum Baarn  

14-17  1 t/m 8 Pasen 

19 9.00- 5 Boerderijbezoek  tot 12.00 uur 

21  1 t/m 8 Koningspelen 

24-4 / 5-5  1 t/m 8 Mei-vakantie 

 

Mei 

10-24  3 t/m 8 CITO-weken 

11 
 9.15 
10.45 

3 
4 

De zee vertelt                                                Bezoek in de klas  

11  7 Verkeersexamen Praktijk 

17 9.15 /4 De zee vertelt                                               Bezoek in de klas  

18  4 en 5 Schoolzwemfestijn ( onder voorbehoud) 

25  1 t/m 8 Hemelvaart 

30-2 juni   Avondvierdaagse 

 

Juni 

2  1 t/m 8 Studiedag                                                       Alle  kinderen zijn vrij 

5  1 t/m 8 Pinksterweekend 

6  5 Leskist Zuivel 

8  7 en 8 Atletiekdag 

13 
13.00-14.

30 
6 Polderproject 

15  3 t/m 7 Schoolreisje 

15  1 en 2 Kleuterdag 

19  1 t/m 8  2e rapport mee 

20-21-22  1 t/m 8  10-minuten afsluitende gesprekken (facultatief) 

23  6 Floriade                                                 de Groene inval 

21-22-23   Kamp 

 

Juli 

    

    

    

4  8  Afscheid groep 8 

    

7   1 t/m 7 Laatste schooldag                            Alle   kinderen zijn om 12 uur vrij 

 

 

 
 
Vakantierooster 2016 2017 
Herfstvakantie maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2016 
Kerstvakantie  maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017 
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017 
Paasweekend vrijdag 14 t/m maandag  17 april 2017 
Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag  5 mei 2017 



Hemelvaartsweekend donderdag 25 t/m vrijdag 26 mei 2017 
Pinksterweekend  maandag 5 juni 2017 
Zomervakantie maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017 
 
 
Studiedagen: 
Studiedag (alle leerlingen vrij) maandag 12 september 2016 
Studiedag (groep 1 en 2) woensdag 21 september 2016 
Studiedag (alle leerlingen vrij) vrijdag 2 juni 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


