
 
Begoniastraat 2, Postbus 464, 3740 AL Baarn.  
Tel: 035-5415497 e-mail:info@guidodebres.nl 
Ziekmelding: absenties@guidodebres.nl 
 
Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 1 
 
Baarn, 18 augustus 2017. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018 van de Guido de Brès. Hopelijk 
heeft iedereen een fijne vakantie gehad en kan iedereen het schooljaar beginnen. In het bijzonder 
een welkom aan alle nieuwe leerlingen en ouder(s), verzorger(s). Iedereen van harte welkom. 
 
Eerste schooldag schooljaar 2017–2018. 
Op maandag 21 augustus start het nieuwe schooljaar. De leerlingen starten om 8.30 uur met het 
lesprogramma. Van 15.00 -16.00 uur wordt u uitgenodigd om in de klas van uw kind te komen om te 
zien welke plek in de klas hij of zij heeft en kennis te maken met de leerkracht. Ook kunt u 
kennismaken met de ouders, verzorgers van klasgenoten. Er staat een zomerse cocktail voor 
iedereen klaar.  
We zien u graag. 
 
Informatieavond voor de groepen 1 /2, 3 en 8. ( Gewijzigde datum) 
In de activiteitenkalender stond de informatieavond voor de groepen 1 /2, 3 en 8 gepland op dinsdag 
5 september.  Deze avond wordt verzet naar woensdag 6 september. Voor groep 8 van 19.00-20.00 
uur. Voor de groepen 1 /2 en 3 van 20.00 - 21.00 uur.  
 
 
Drinkbeker en broodtrommel actie basisscholen Baarn. 
Sinds oktober 2016 zijn alle basisscholen in Baarn bezig met kinderen te leren over het verstandig 
omgaan met afval. En ook als scholen streven we naar steeds minder afval. We willen zoveel mogelijk 
een afvalvrije school worden (zie: www.afvalvrije.school.) Helpt u mee? Wij willen u vragen om 
voortaan geen drinkpakjes, blikjes, flesjes en plastic verpakkingen meer mee te geven naar school. 
Dat helpt 
voor een schoner milieu. En het levert een besparing op in de kosten, omdat er minder afval hoeft te 
worden opgehaald. 
De gemeente Baarn ondersteunt deze actie van de basisscholen. Alle scholieren krijgen daarom gratis 
een Dopper drinkbeker en een brood- en fruit trommeltje. De beker en trommeltjes zijn afwasbaar 
(ook in de vaatwasser), zodat ze steeds weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Door de beker en de 
trommeltjes te gebruiken, hoeven er geen wegwerpverpakkingen meer te worden meegenomen. Dat 
scheelt heel veel plastic afval op school. 
Op donderdag 24 augustus zullen de beker en bakjes uitgereikt worden aan de leerlingen. U hoeft 
dus voor het nieuwe schooljaar zelf geen beker of lunchtrommeltje te kopen. 
 
 
 

mailto:info@guidodebres.nl
http://www.afvalvrije.school/


 
 
 
Hoofdluis. 
Volgende week worden alle leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis. Blijven controleren en 
veelvuldig kammen is de beste manier ter voorkoming van hoofdluis. 
 
 
Gymtijden 2017 2018. 
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Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 
 

 

 

Activiteitenkalender  Ouders 

2017 - 2018 

 
 

Augustus 

21 15.00 1 t/m 8 Eerste schooldag  Kijken in de klas 
24 11.30  Uitreiking  Broodbakjes en Doppers door de wethouder. 
 

September 
   

6 

8 
 
 

3a,3b 
1/2 

a,b,c 

19.00- 
20.00 
 
20.00- 
21.00 

Informatieavond   groep 8 

Informatieavond   groep 3a, 3b en de groepen 1/2 

6 4  Start Project Cantonpark 



12 
1 /2a 
1 /2 b 

9.00 
10.30 

 
Kabouterpad 

12-13-14 1 t/m 8  10 minuten kennismakingsgesprekken 
18 Team  Studiedag                                                      alle kinderen vrij 
19 3 t/m8   Streetwise 
25   Schoolfotograaf 
27   Schoolfotograaf 
 

Oktober 
2-13 4 t/m 8  DMT/AVI tussen toetsing 

3 3a 9.00 Bosgeheimen 
4 3b 9.00 Bosgeheimen 

4-15   KInderboekenweek 
16-20 1 t/m 8  Herfstvakantie 

23 7 9.00 GPS Herfst 
27 5 t/m 8  Fietscontrole 

 

November 
6 

1 /2 a 
1 /2 b 
1/ 2c 

13.15- 
14.00 Zwier                            Voorstelling  gymzaal Noorderbreedte 

10 1 t/m 8   Nationaal Schoolontbijt 
10 5  Schaatsdag 
12 1 t/m 8 10.00 School-kerkdienst                                                  Pauluskerk 

13 3a 
3b 

10.00 
13.00 De kleurkamer                                                      Speellokaal 

13 7, 8 13.15 The Match                                     Voorstelling De Speeldoos 
16 4 10.00 De kleurkamer                                                     Speellokaal 

21-22-23 1 t/m 8  10 minuten voortgangsgesprekken   (facultatief) 
 

December 
5 1 t/m 8  Sinterklaas 

25-12/ 5-01 1 t/m 8  Kerstvakantie 
 

Januari  
8 t/m 13-07 7,8  Project Vlog it 

15-26 2 t/m 8  CITO weken 
15 7 9.00 GPS Winter 

15-29 4  Leskist Pannenkoek 

30 1/2 
a,b,c  Van wie is die koffer?                                         Leskoffer 

 

Februari 
14 1 t/m 8  Rapport open in ouderportaal. 



15 
5a, 5 b 

6 13.30 
De Uitvinders 
Voorstelling 
               De Veerensmederij , Soesterweg 244, Amersfoort 

16 
1 /2 a 
1 /2 b 
1 /2 c 

9.30 
10.15 
11.00 

Van wie is die koffer?                                   Bezoek in de klas 

19 2 t/m 8  1e rapport mee 
20-21-22 1 t/m 8  10 minuten rapportgesprekken 

26-02/02-03 1 t/m 8  Voorjaarsvakantie 

 
Maart 

3-12 5  Leskist Kip 
12 7  Informatieavond ouders   Verkeersexamen  

    
12-23 1 t/m 8  Verkeersweken 

14 7  Boomfeestdag 
23 7 en 8 Schoolvoetbaltoernooi 

30-03/ 
02-04 1 t/m 8  Pasen 

 

April 
6 5a 

5b 
9.30 
10.45 Carillonproject                                                        Pauluskerk 

9 6 9.30 Carillonproject                                                       Pauluskerk 
9-23 1 /2a,b,c  Project Rondje Zuivel 
12 7  Verkeersexamen Theorie 
15 4 9.30 Op zoek naar de natuur                                        Groeneveld 
20 1 /8  Koningsspelen 

27-04/11-0
5 1 t/m 8  Meivakantie 

 

Mei 
14-28 8  Leskist Bijen 

17 8 9.00 Bijenles                                                             Groene Inval 
17 4,5  School-zwemfestijn 
21 1 t/m 8  2e Pinksterdag                                              alle kinderen vrij
22 7  Verkeersexamen   posten-avond 

22 
3a 
3b 
4 

10.00 
11.00 
13.15 

Wie woont of werkt waar?                                   Pauluskerk 

24 7  Verkeersexamen Praktijk 
28-5/15-6 1 t/m 8  CITO weken 

 

Juni 
7 7,8  Atletiekdag 



8 1 t/m 8  Studiedag                                                   Alle kinderen vrij 
11 6 9.00 Polderproject 
19 5a 9.00-12.00 Boerderijbezoek 
22 6  Floriade 
25 5b 9.00-12.00 Boerderijbezoek 

week 26 7  Fietstocht Polder 
27 1 t/m 88  Rapport open in ouderportaal. 

 

Juli 
2 1 t/m 7  2e rapport mee 

3-4-5 1/ m 7  10 minuten gesprekken (facultatief) 
10   Afscheid gr 8 
11   Sport en Speldag 
13 1 t/m 7  Laatste schooldag 

16-07/24-0
8 1 t/m 8  Zomervakantie 

 
 
Vakantierooster 2017 2018 

Herfstvakantie maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017 
Kerstvakantie  maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018 
Voorjaarsvakantie  maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 
Paasweekend vrijdag 30 maart t/m maandag  2 april 2018 
Meivakantie vrijdag 27 april t/m vrijdag  11 mei 2018 
Pinksterweekend maandag 21  mei 2018 
Zomervakantie maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018 
 
Studiedagen: 
Studiedag (alle leerlingen vrij) maandag 18 september 2017. 
Studiedag (alle leerlingen vrij) vrijdag 8 juni 2018 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 






