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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 3 
 
Baarn, 15 september 2017. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
De verhalen van deze periode beginnen met Rebekka, die twee kinderen krijgt. Hun verhaal is het verhaal van 
twee volken die met elkaar botsen, maar uiteindelijk samen verder kunnen. De verhalen zitten vol met thema’s 
en vragen die ook voor kinderen van nu herkenbaar zijn. 
 

Week 38 ■ 18/09 - 22/09 
 
Ik heb het voor je over  
Genesis 28: 10-22 en Genesis 29: 1-20  
Jakob gaat weg van zijn ouders en zijn broer Esau. In 
de woestijn doet hij een bijzondere ontdekking: God 
gaat met hem mee. Over een ladder gaan engelen 
naar boven en beneden: 
God overbrugt de afstand 
tussen de aarde en de 
hemel. Jakob komt bij zijn 
oom Laban en wordt 
verliefd op Rachel.  

Hij werkt zeven jaar voor 
zijn oom om met Rachel te 
kunnen trouwen. 

Week 39 ■ 25/09 - 29/09 
 
Kijk dan naar me!  
Genesis 29: 21-35 en Genesis 30: 1-24  
Na de bruiloft blijkt dat Lea de plaats van haar 
jongste zus heeft ingenomen. Jakob werkt nog eens 
zeven jaar om ook met 
Rachel te kunnen 
trouwen. Lea krijgt 
kinderen en hoopt dat 
Jakob nu van haar zal 
houden; maar hij heeft 
alleen maar aandacht 
voor Rachel. 

 

 
Studiedag leerkrachten op maandag 18 september 2017. 
Op maandag 18 september hebben de leerlingen van alle groepen vrij i.v.m. de geplande studiedag voor het 
team. Deze dag spreken we over verdieping van Expliciete Directe Instructie (EDI) en meer- en 
hoogbegaafdheid.We worden hierin begeleid door het een van de onderwijsadviseurs van het bureau Expertis. 
 
Schoolgids 2017 2018. 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de schoolgids voor het schooljaar 2017-2018. U kunt de schoolgids 
ook vinden op onze website onder het tabblad school- schoolgids- schoolgids 2017-2018. 
 
Jaarverslag van de Stichting PCBO Baarn Soest. 
Zoals u weet hoort onze school, samen met nog 10 andere scholen, bij de Stichting PCBO Baarn-Soest. Onze 
stichting moet natuurlijk ieder jaar een jaarverslag schrijven. Ditmaal hebben ze een heel aantrekkelijke 
publieksversie gemaakt. Voor de liefhebbers geef ik graag de link daarvan aan u door: 
http://jaarverslag2016.pcbobaarnsoest.nl/ 
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Verkeersles op de Guido de Brès. ANWB Streetwise op 19 september. 
Kinderen doen vandaag de dag weinig ervaring op in het verkeer. De eerste jaren zitten ze vooral in de bakfiets, 
het fietsstoeltje of op de achterbank. Maar u vindt het ook belangrijk dat ze zelfstandig aan het verkeer leren 
deelnemen. Herkent u dat? 

Om kinderen al op de basisschool beter te leren omgaan met het drukke verkeer, heeft de ANWB het 
programma Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam verkeerseducatieprogramma, 
dat zowel scholen als ouders helpt bij het verkeersvaardig maken van kinderen. Professionele instructeurs 
komen dinsdag 19 september naar onze school en geven verkeerstrainingen op maat.  

ANWB Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van 
basisschoolleerlingen. De vier onderdelen zijn: 

● Toet toet (groep 1 en 2): De les vindt plaats in het speellokaal en betreft een  speelse introductie op 
gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en 
autostoeltje. De leerkrachten van de groep geven deze les. 

● Blik en klik (groep 3 en 4): Deze les vindt plaats in de gymzaal. De kinderen leren 

om veilig over te steken over het zebrapad en tussen twee auto’s. En ze ervaren in 

een elektrische auto waarom het gebruik van een gordel en autostoeltje 

noodzakelijk is. D.m.v. van de iCheck voert de leerkracht een indicatieve 

oogmeting uit.  

● Hallo auto (groep 5 en 6): Buiten op straat in de buurt van de school leren de 

leerlingen over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die 

remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en 

mogen zelf remmen. En ze leren de autogordel juist te gebruiken.  

● Trapvaardig (groep 7 en 8): Leerlingen fietsen buiten over een uitdagend 

parcours en oefenen moeilijke manoeuvres, voor fietsvaardigheid en 

fietsbeheersing. Ook fietsen ze met een zware rugtas op, waarmee we ze 

voorbereiden op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. Als afsluitend onderdeel wordt het 

parcours op een elektrische step afgelegd. Deze dag moeten de leerlingen dus hun fiets meenemen 

naar school. 

Meer informatie kunt u vinden op anwbstreetwise@anwb.nl 

Deze dag komen de gewone gymlessen te vervallen. De leerlingen van groep 3 en 4 hebben wel hun 

gymschoenen nodig. 

Wij hopen aan het einde van deze dag dat de leerlingen beter kunnen omgaan met het drukke verkeer.  

Schoolfotograaf. 
Op maandag 25 en woensdag 27 september komt de schoolfotograaf op school. Foto Koch schoolfotografie 
uit Baarn zal de foto’s maken. De volgende dagindeling wordt aangehouden: 

- Op maandag 25 september worden vanaf 8.15 uur er broer- en zus foto’s gemaakt met kinderen van 
thuis, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.  De fotograaf zal doorgaan tot iedereen is geweest. 

- Op maandag 25 september vanaf 15.00 uur tot 16.00 uur kunt u zich melden voor de broer- en zus 
foto,s met kinderen van de middelbare school. De fotograaf zal doorgaan tot iedereen is geweest. 

- Op woensdag 27 september wordt het maken van de groepsfoto’s afgerond. 
U bent op maandag 25 september van harte welkom met uw kinderen. U hoeft zich hiervoor vooraf niet op te 
geven! De broer- en zus foto’s met kinderen die hier op school zitten worden tijdens schooltijd gemaakt. 
De schoolfoto’s worden gemaakt in het speellokaal van het kleutergebouw. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de ouderraad, 
Marjolein Gorter. 
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Schoolbesturen steunen lerarenstaking op 5 oktober a.s. 
Ook het bestuur van de stichting PCBO Baarn Soest volgt het advies van de PO Raad op en steunt de 
lerarenstaking op 5 oktober a.s. Volgende week ontvangt u van het bevoegd gezag van onze stichting een brief, 
waarin een toelichting wordt gegeven op de staking die op alle scholen van de stichting zal worden gehouden. 
Voor uw planning is het goed te weten dat op 5 oktober a.s. ook de Guido de Brès op die dag gesloten zal zijn. 
Mogelijk kunt u nu alvast, indien nodig, gaan bekijken welke opvang voor uw kind(eren) geregeld kan worden. 
We zijn als Baarnse scholen in overleg met de kinderdagverblijven wat zij op die dag aan opvang kunnen 
bieden. U wordt volgende week verder geïnformeerd. Waarschijnlijk bieden zij de hele dag plek aan de 
kinderen waarmee zij een contract hebben. 
Als directeur van de school steun ik de staking. Het vinden van leerkrachten (en zeker bij vervanging in geval 
van ziekte),wordt steeds moeilijker. Het aantal PABO-studenten neemt zodanig af, dat we in 2022 in het 
basisonderwijs maar liefst 6000 leerkrachten tekort zullen komen. Wanneer u wilt dat uw kind over een poosje 
nog verzekerd is van het krijgen van basisonderwijs, dan kunnen we niet anders dan het doel waarvoor de 
aandacht wordt gevraagd te onderschrijven. Het wordt echt tijd dat er nu vanuit de regering serieuze stappen 
gezet worden om ons basisonderwijs te geven wat het nodig heeft!  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 

Activiteitenkalender  Ouders 

2017 - 2018 

 
 

September 
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 
5   School gesloten i.v.m. lerarenstaking. 

11 1 t/m 8 12.00- 
13.00 Tentoonstelling Zomerproject 

13 1 t/m 8  Verjaardagsfeest van alle juffen 
16-20 1 t/m 8  Herfstvakantie 

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

week 43 1 t/m 8  Opening Project Herfst 
 

November 
6 1 /2 a 13.15- Zwier                            Voorstelling  gymzaal Noorderbreedte 



1 /2 b 
1/ 2c 

14.00 

10 1 t/m 8   Nationaal Schoolontbijt 
10 5  Schaatsdag 
12 1 t/m 8 10.00 School-kerkdienst                                                  Pauluskerk 
13 3a 13.00 De kleurkamer                                                      Speellokaal 
13 7, 8 13.15 The Match                                     Voorstelling De Speeldoos 

23 3b 
4 

10.00 
13.00 De kleurkamer                                                     Speellokaal 

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

21-22-23 1 t/m 8  Na schooltijd kunnen ouders binnen lopen om de Project 
Herfst te bekijken. 

 

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 

24 1/ 2 
a,b,c 19.00 Schoonmaakavond 

15-29 4  Leskist Pannenkoek 

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

 

Februari 
9 1 t/m 8  Opening Project Winter 
14 1 t/m 8  Rapport open in ouderportaal. 

16 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 rapport gesprekken 

20-21-22 1 t/m 8  Na schooltijd en tijdens de gesprekken, kunnen ouders 
binnenlopen om de Project Winter  te bekijken. 

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 
5 7  Verkeersexamen Theorie 

6 5a 
5b 

9.30 
10.45 Carillonproject                                                        Pauluskerk 

9 6 9.30 Carillonproject                                                       Pauluskerk 
9 1 t/m 8  Opening Project Lente 

9-23 1 /2a,b,c  Project Rondje Zuivel 
    

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 

16 1 t/m 8  Afsluiting Project Lente 
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. 

27 1/ 2 
a,b,c 

19.00 Schoonmaakavond 

 

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 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 






