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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 10. 
 
Baarn, 23 december 2016. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Het mooiste geschenk. 
Vandaag hebben de leerlingen met elkaar een mooie kerstviering beleefd. In een volle hal keken 
de groepen 1 t/m 7 naar de kerstmusical ‘het mooiste geschenk’. Deze musical werd  gespeeld 
door groep 8.  Het verhaal ging over de zoon van koning Balthasar, Joesoef. De koning heeft 
gehoord dat er een bijzonder kind is geboren. Een kind dat vrede zal brengen. De koning gaat het 
kind zoeken om hem cadeaus te brengen. Joesoef moet thuis blijven. Maar Joesoef wil ook naar dit 
kind. Hij vertrekt stiekem en neemt zijn lievelingsbal en boek mee. Ook zijn hond mag mee. De ster 
wijst de weg. Onderweg komt Joesoef een oude man, een ziek kind en een meisje dat gepest 
wordt tegen. Joesoef geeft al zijn geschenken weg aan deze mensen. Dan komt Joesoef na een 
lange reis bij de stal, maar met lege handen. Maria ziet het en zegt tegen hem: 
“Jouw lege handen zijn het mooiste geschenk voor dit kind”. 
Vol overgave werd dit verhaal door groep 8 gespeeld.  Zij deden het geweldig. Het publiek genoot 
en zong uit volle borst de liedjes mee. 
De viering in de hal was een mooi kerstgeschenk.  

 
 

Verhalenrooster Kind op Maandag. (Vanaf 9 januari 2017) 
Al eeuwenlang bidden mensen het Onze Vader. ‘Uw koninkrijk kome…’ bidden ze dan. Maar wat 
bedoelen ze daar eigenlijk precies mee? Hoe zou dat koninkrijk eruit zien? Hoe ziet de wereld eruit 
als God onder de mensen woont? Daar laat Jezus iets van zien in de verhalen van deze weken. Hij 
vertelt hoe het leven kan zijn als mensen geloven in recht en gerechtigheid, als ze liefde hebben 
voor elkaar en de wereld om hen heen. Als dat gedaan wordt, gebeuren er wonderen. In de 
verhalen worden zieke mensen beter, wie niet meetelde staat ineens vooraan. Zou het zo gaan in 
het koninkrijk van God? 
De Bijbelverhalen vertellen dingen waar je blij van wordt, waar je hoop van krijgt. Maar soms 
worden er ook lastige vragen gesteld. Kun je je vijanden liefhebben? Maar hoe moet dat dan? En 
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moet je je eigenlijk altijd aan de regels houden, of zijn er soms dingen die belangrijker zijn dan 
regels en wetten? Daar gaan we met de kinderen over in gesprek. 

Nadat we met kerst gevierd hebben dat Jezus geboren werd, komen we in deze periode meer te 
weten over wie Jezus nu precies was. Dat komt je nog het best te weten door te kijken naar wat hij 
doet. Overal waar hij komt, laat hij een spoor van geluk na. Van gezondheid, liefde en eerlijkheid. 
‘Jezus laat het zien’ is dan ook het thema van deze weken. En het mooie is: Hij is niet de enige die 
het kan laten zien. Daar kan iedereen aan meedoen! 

Week 2: 9 t/m 13 januari 2017  
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21  
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40  
Twaalfjarige Jezus, Lucas 2:41-52 
 
Hij is bijzonder  
Lucas 2: 21-52  
Op de achtste dag na zijn geboorte krijgt Jezus zijn naam. Het is de naam die de 
engel genoemd heeft. ‘God redt’ betekent het. Al snel blijkt dat Jezus een 
bijzonder kind is. Simeon en Hanna herkennen hem als de Messias die komen zou. Als twaalfjarige 
voelt Jezus zich thuis in de tempel, waar hij in gesprek is met de leraren. 
 
Week 3: 16 t/m 20 januari 2017  
Johannes de Doper, Lucas 3:1-18  
Doop van Jezus, Lucas 3:21-22  
De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-21 
 
Het begint  
Lucas 3: 1-18 + 21-22, 4:14-21  
Lang geleden vertelde Jesaja al dat er een nieuwe tijd zou aanbrengen. Die tijd begint 
nu. Johannes de Doper vertelt de mensen dat ze een nieuw begin kunnen maken. In de 
synagoge van Nazaret vertelt Jezus dat de woorden van Jesaja in vervulling gaan. 
 
 
Oudertevredenheidspeiling. 
Begin januari willen wij een oudertevredenheidspeiling uitvoeren. Wij zijn zeer geïnteresseerd in 
uw mening en willen daarom elk gezin vragen om een online vragenlijst in te vullen. Dit zal 
ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag nemen. Op 8 januari 2017 krijgt u bericht van ons dat u 
de tevredenheidspeiling kunt invullen. U kunt dan inloggen via het ouderportaal waarop u als 
ouder(s), verzorger(s) kunt inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. De sluitingsdatum is 
20 januari 2017. We willen u vriendelijk verzoeken om daaraan deel te nemen zodat wij met de 
uitkomsten hiervan, weer verder kunnen bouwen aan de kwaliteit van ons onderwijs. Om een 
goed beeld te krijgen gaan we ervan uit dat er één lijst per gezin wordt ingevuld. In de bijlage vindt 
u de uitleg betreffende het invullen van de oudertevredenheidspeiling. 
 
Schooltijden. 
In het basisonderwijs is een omkering gaande. Niet langer duurt de schooldag als vanzelfsprekend 
tot drie uur en is de woensdag vrij. Nieuwe roosters passen beter in het drukke leven van de 21ste 
eeuw. 
Dit stond in een onderwijs artikel in De Volkskrant.  
In een eerder stadium is op onze school een werkgroep gevormd waarin de MR, teamleden en 
ouders de wenselijkheid en haalbaarheid van een continurooster hebben onderzocht. Eigenlijk is 



het beter te spreken over veranderende schooltijden. Het continurooster is een vorm van 
veranderende schooltijden. Het continurooster lijkt op de traditionele schooltijden, met het 
verschil dat er een kortere middagpauze is waarin alle kinderen verplicht op school overblijven. De 
eindtijden zijn hierdoor ook vaak wat eerder. Ook kennen we het 5- gelijke dagen model. Een 
continurooster met vijf gelijke dagen. Kinderen krijgen alle dagen onderwijs met dezelfde begin- en 
eindtijd. Er is een korte middagpauze waarbij alle kinderen op school lunchen. Op 19 januari zal in 
onze avond teamvergadering het onderwerp “schooltijden” aan de orde komen. Wij zullen dan als 
team de argumenten voor en tegen het handhaven van de huidige schooltijden bespreken. Ook 
zullen we u als ouders naar uw mening vragen middels een enquête. Dit alles moet worden 
uitgewerkt. Tot zover. 
 
Winter Village Baarn. 
Opnieuw ontvingen wij de uitnodiging om met de leerlingen te gaan schaatsen bij Winter Village 
Baarn in de Pekingtuin. Op donderdag 19 januari gaat groep 7 en 8 van 9.00 tot 10.00 uur 
schaatsen. Op maandag 30 januari gaat groep 4a en 6a en 6 van 13.00 tot 14.00 uur schaatsen. Op 
woensdag 1 februari gaat groep 4 en 5 schaatsen van 9.00 tot 10.00 uur. 
 
Nieuws vanuit de MR.  
De Medezeggenschapsraad  (MR) geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid om invloed te 
hebben op het beleid van de school. De MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Meer 
informatie vindt u op http://www.guidodebres.nl/school/bestuur-mr-en-or/ . We willen u graag 
vertellen wat ons het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. De MR houdt zich voornamelijk bezig 
met beleidszaken. Dit gebeurt grotendeels op de achtergrond in overleg met de directie. 
  
Wat zijn beleidszaken? Als voorbeeld: vorig schooljaar hebben we het Schoolplan 2016-2020 onder 
de loep genomen. In het schoolplan wordt de kwaliteit van het onderwijs beschreven. We lazen dit 
door, stelden (kritische) vragen aan de directie, adviseerden over eventuele aanpassingen en 
gebruikten ons instemmingsrecht om het plan formeel te laten zijn. De komende jaren houden we 
de voortgang van de in dit zorgplan beschreven speerpunten in de gaten. 
  
Naast beleidszaken die vanuit de school komen, bespreken we ook zaken die ouders aandragen. Zo 
kregen we de vraag van ouders of muziek een grotere rol zou kunnen krijgen op school. Dit hebben 
wij besproken en leuk om te vertellen is dat er inmiddels een kleine groep van ouders en 
leerkrachten gestart is met onderzoek naar een grotere invulling van muziek op school (wellicht 
met subsidie). 
  
Mocht u suggesties of vragen hebben voor de MR, dan kunt u ons altijd benaderen via het 
volgende mailadres: mrguido@guidodebres.nl of gewoon aanspreken op het schoolplein! De MR is 
tenslotte een spreekbuis voor alle ouders van de Guido de Brès.  
 
Namens de MR, fijne feestdagen! 
Paul van de Weerd. (voorzitter) 
 
Vanuit de Ouderraad, 
De eerste vier maanden van dit schooljaar zijn voorbij gevlogen! We zijn met de OR weer gezellig 
druk geweest met het (mee-)organiseren van verschillende activiteiten. We kijken met veel plezier 
terug op onder andere het Sinterklaasfeest, de schoenendoosactie van de stichting Edukans en 
natuurlijk de Kerstviering. 
Ook kijken we met plezier uit naar het nieuwe jaar, het is altijd fijn om te zien hoe de leerlingen 
genieten van de activiteiten waarbij we ondersteuning bieden. 
We wensen u hele fijne feestdagen en veel voorspoed in 2017! 
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Namens de ouderraad, 
Marjolein Gorter (voorzitter) 
 
Schoolfonds. 
De Guido de Brès heeft een schoolfonds waaruit allerlei bijzondere dingen worden betaald die het 
Rijk niet vergoed. Op donderdag 22 december heeft u van de penningmeester van de ouderraad 
de factuur ontvangen met betrekking tot de bijdrage voor het schoolfonds. Met ingang van dit 
schooljaar is het rekeningnummer van de ouderraad gewijzigd in NL89 INGB 0007 3968 99  Meer 
informatie over de ouderraad en /of het schoolfonds kunt u vinden in de schoolgids. 
http://www.guidodebres.nl/wp-content/uploads/2016/10/Schoolgids-PCBS-Guido-de-Br%C3%A8s-
2016-2017.pdf 
 
Kerstvakantie / Nieuwjaar. 
De kerstvakantie is vandaag om 12.00 uur begonnen voor alle groepen. Maandag 9 januari 2017 
gaan om 8.25 uur de schooldeuren weer open. 
De ouderraad nodigt u uit om in de hal van het hoofdgebouw een kop koffie te komen drinken ( 
nadat de leerlingen zijn gestart met de les) en op deze wijze het nieuwe jaar te beginnen. Van 
harte welkom. Vanuit de kleuterschool kunt u binnendoor het hoofdgebouw bereiken. 
Wij wensen iedereen een fijne kerstvakantie en voorspoedig 2017. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 
 
 

Kinderkerstmusical ‘In geuren en kleuren’ op kerstavond 24 
december. 
Op zaterdag 24 december wordt er door de kinderen van de Paaskerk, de Pauluskerk  en de Muziekgarage een 
kinderkerstmusical uitgevoerd in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg 4a in Baarn. De kerk is open vanaf 18.30 
uur, de viering start om 19.00 uur. 
De kinderen hebben een aantal weken hard geoefend voor deze speciale kerstmusical. Op kerstavond nemen zij ons 
mee naar die bijzondere kerstnacht door het spelen en zingen van de musical ‘In geuren en kleuren ‘. 
 ‘In geuren en kleuren’, vertelt het verhaal van een herdershond die op zoek gaat naar Kerst. Wat is dat eigenlijk: 
Kerst? Kun je Kerst zien? Ja in bomen en bij huizen zijn er heel veel lichtjes ....Kun je Kerst proeven? Iedereen 
probeert met Kerst iets lekkers te maken... Maar....zou je Kerst misschien ook kunnen ruiken? Wie heeft er een neus 
voor Kerst? Wat is nu speciaal de geur van Kerst? In zijn zoektocht naar Kerst komt onze herdershond allerlei 
mensen tegen: herders, engelen, reizigers, een herbergier en natuurlijk Jozef en Maria. In hun bijzondere verhaal 
snuift hij het op: de speciale geur van Kerst! 
 
De musical is onderdeel van de kerstviering op kerstavond, 24 december 19.00 uur, in de Paaskerk. 
De viering duurt een klein uur. Na de viering is er warme chocolademelk in het Brandpunt. 
Iedereen is van harte welkom om dit bijzondere verhaal mee te beleven, de toegang is vrij. De 
viering wordt geopend door dominee Marleen Kool. De muzikale leiding is in handen van cantor 
en muziekdocent Kees de Bruijn. Kinderen van de Paaskerk, Pauluskerk en de Muziekgarage 
voeren de musical op.  
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Activiteitenkalender  2016 - 2017 
 

 

December 

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 3 De zee vertelt                                                Bezoek in de klas  



10.45 4 

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 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


