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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 7. 

 
Baarn, 11 november 2016. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Lita van de Weerd, Ayse Zümral Kara, Nout Jansen en Lina Fathy. 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 46: 14 t/m 18 november 2016  
In het profetenhuis, 1 Samuël 19:18-24  
Jonatan helpt David, 1 Samuël 20:1-23  
David moet weg, 1 Samuël 20:35-42 
Waar ben je veilig?  

1 Samuël 19, 20  
David gaat naar het profetenhuis. De koning stuurt soldaten achter hem aan om hem op te halen, 
maar er gebeurt iets bijzonders. De soldaten gaan meezingen en dansen met de profeten, ze 
vergeten helemaal waarvoor ze gekomen zijn! Met een tweede en derde groep soldaten gebeurt 
hetzelfde. En als de koning uiteindelijk zelf naar het profetenhuis gaat, verandert ook hij voor even 
in een profeet. 
 
Week 47: 21 t/m 25 november 2016  
David spaart het leven van Saul, 1 Samuël 24  
Saul en Jonatan sterven, 2 Samuël 1:1-16  
David wordt koning van Israël, 2 Samuël 5:1-5 
 
Leve de koning!  
1 Samuël 24, 2 Samuël 1, 5  
David krijgt de kans om Saul te doden terwijl hij zijn behoefte doet in een 
grot. Maar hij doet het niet. Veel later sterven de koning en zijn zoon Jonatan 
alsnog. David wordt de nieuwe koning. 
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Juf Anne gaat werken op een andere school. 
Juf Anne van ‘t Wout heeft gesolliciteerd als leerkracht op basisschool ‘t Spectrum in Amersfoort 
en daar is aangenomen. Een prachtige nieuwe uitdaging in een voor haar nieuwe werkomgeving. 
Anne zal daar starten op 1 december aanstaande. 
Wij vinden het erg jammer dat Anne ons gaat verlaten. Voor Anne is dit na ruim 14 jaar op de 
Guido de Brès een mooie stap. Van harte gefeliciteerd. 
Op dit moment wordt gewerkt om op een goede manier de voortgang in groep 7 in te vullen. 
Zodra de definitieve invulling bekend is wordt u op de hoogte gebracht. 
 
Beste ouders, 
Na ruim 14 jaar gewerkt te hebben op de Guido de Brès, werd mij half september de kans geboden 
te gaan werken op een school in Amersfoort. Alhoewel de Guido (en daarmee Baarn) inmiddels 
een hele vertrouwde plek voor mij is geworden, is het soms toch goed en gezond om je horizon te 
verbreden en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Met een dubbel gevoel neem ik 25 november - mijn 
laatste werkdag-  afscheid van een fijne en gezellige klas en daarmee ook van de Guido de Brès. 
Graag wil ik alle ouders en kinderen bedanken voor het vertrouwen en wens ik jullie allemaal een 
mooie toekomst. 
Juf Anne. 
 
Voortgangsgesprekken. 
Op dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. 
U bent inmiddels via “Schoolgesprek” uitgenodigd om een afspraak in te plannen. De inschrijving 
sluit op woensdag 16 november om 23.00 uur. 
 
Sinterklaasfeest. 
Wat gaat het worden dit jaar? 
Natuurlijk gaan we dit mooie feest met de kinderen vieren en verwelkomen we Sinterklaas op de 
Guido de Brès, maar………………….. neemt hij zijn Pieten wel mee? 
De zwarte pieten zijn een veelbesproken onderwerp. 
We hebben kunnen zien dat de pieten mee zijn gekomen op de boot en ook zeker dit jaar op onze 
school erbij zijn, maar…. hoe zien ze eruit? 
Als ouder(s), verzorger(s) kunt u komen kijken op maandagochtend 5 december, wanneer we op 
het plein het sinterklaasfeest inluiden met alle kinderen. 
 
Alle voorbereidingen zijn in volle gang… 
We geven u alvast wat  data door om in de agenda te zetten: 

● Maandag 14 november gaan de groepen 5 t/m 8 lootjes trekken. 
● Donderdag 24 november gaan we met de groepen 1 t/m 4 de schoenen zetten. 

( denkt u aan het meegeven van een schoen) 
● Maandag 5 december zijn alle groepen tot 14.00 uur op school. Er wordt deze dag op 

school geluncht. Eten en drinken meebrengen. Voor het pauze moment wordt gezorgd.  
We zien uit naar een gezellig sinterklaasfeest met de kinderen. 
De sintcommissie. 
 
Fietscontrole. 
Op vrijdag 4 november heeft de fietscontrole voor groep 5 t/m 8 plaatsgevonden. De controleurs 
waren deze ronde zeer tevreden. De meeste fietsen voldeden aan de gestelde eisen. Met een 
goede fiets kunnen de leerlingen veilig de straat op. Zeker in de donkere dagen die komen. 
Namens de verkeerscommissie, Eric Bakker en Kitty van den Berg. 



 
Het Nationaal schoolontbijt. 
Na het ontbijt lekker naar buiten. Eerst een gezond ontbijt en daarna lekker buitenspelen: dat is 
een goed begin van de dag. Vandaag hebben de leerlingen van de Guido de Brès op school genoten 
van een heerlijk ontbijt. Voor de leerlingen van groep 7 was het een bijzonder ontbijt. Zij hebben 
samen met de burgemeester en wethouder van onderwijs ontbeten. Op de facebook pagina 
/website van de gemeente vindt u een indruk. (www.baarn.nl) 
 

 
Denkt u aan de schoenendoos? 
De actie Schoenmaatjes van Edukans is in volle gang en we zien steeds meer 
mooi versierde dozen op school verschijnen. Geweldig!  
Heeft u nog geen tijd gehad om een schoenendoos te versieren? De 
schoenendozen kunnen nog tot volgende week vrijdag (18 november)  
worden ingeleverd op school! 
Alvast bedankt! 
 
 

 

Irene de Jong  terug in Baarn na zeer succesvol vervolg aan het meidenvoetbalproject in Khad, 
India. 

  

Sinds een weekje ben ik weer terug in ons 
koude kikkerlandje na een in alle opzichten 
warm verblijf bij “mijn” voetbalmeiden in Khad, 
India. Wat was het een heerlijk weerzien met 
elkaar en we hebben maximaal geprofiteerd 
van de trainingen en mogelijkheden (alhoewel 
beperkt, toch volop het beste ervan gemaakt). 
Zowel op fysiek als materieel als mentaal als 

politiek opzicht heb ik veel nuttige zaken kunnen doen. 

   

http://www.baarn.nl/


Bij elke training had ik in mijn eentje 55-60 meisjes in de leeftijd van 6-20 jaar onder mijn hoede 
wat dus veel flexibiliteit en inventiviteit vroeg. Maar de meisjes waren erg leergierig en ik kon ze 
dan ook veel leren over het dribbelen met de bal, passen, passeer- en schijnbewegingen en het 
aannemen van de bal op de borst. Het was prachtig om te zien hoe de kinderen vooruit gingen en 
genoten van alle aandacht en aanwijzingen. 

 

Natuurlijk was 1 van de hoogtepunten het uitdelen van alle materialen en tenues die ik dankzij het 
bijeengebrachte sponsorgeld van o.a. de Guido de Bres, kon achterlaten. Alle meiden lopen nu in 
prachtige oranje (Hup Holland!) tenues en nieuwe voetbalschoenen. Daarnaast kon ik 50 
voetballen, 5 trainingsparachutes en 6 speciale trainingsballen aan een elastiek overhandigen. 
Namens Deepak Sharma, de secretaris van de Himachal Pradesh Football Association,  alle 95 
meisjes en mijzelf wil ik jullie allemaal nogmaals heel erg bedanken voor alle gulle 
giften. Het geld is zeer goed besteed! 

Natuurlijk willen zowel Deepak als ik graag onze succesvolle samenwerking 
voortzetten en dus hebben we al plannen voor het najaar 2017. Wordt vervolgd! 

 Groetjes, Irene de Jong 

 

 
  
   
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteitenkalender  2016 - 2017 

 

November 

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. 6 Polderproject 



30 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


