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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 6 
 
Baarn, 3 november 2017. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s),  
  
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
Van de zomer tot de herfstvakantie lazen we verhalen over Jakob. In deze weken gaat het verhaal verder met 
de zoons van Jakob. Jozef is een ‘meesterdromer’, maar wordt door zijn broers in een put gegooid en als slaaf 
verkocht naar Egypte. Daar wordt hij onderkoning en komen zijn eigen broers graan bij hem kopen. Uiteindelijk 
ziet ook zijn oude vader hem weer terug. 
 

Week 45 ■ 06/11 - 10/11 
Leg uit!  
Genesis 39: 7-23, Genesis 40: 1-23 en Genesis 41: 1-8  
Jozef heeft iets uit te leggen, als de vrouw van Potifar 
hem beschuldigt van erge dingen. In de gevangenis 
legt hij de dromen van de schenker en de bakker uit, 
later blijkt dat er niemand is die de dromen van de 
farao kan uitleggen. Zou de 
schenker nog aan Jozef 
terugdenken? 
 
Leg uit! 

Week 46 ■ 13/11 - 17/11 
Vergeet mij niet!  
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42  
De broers van Jozef hebben graan nodig en komen 
terecht in Egypte. Ze weten niet dat de onderkoning 
hun eigen broer is en worden door Jozef 
teruggestuurd om hun 
jongste broer ook op te 
halen. 

 
Vergeet mij niet! 

 
School-kerkdienst. 
Zondag 12 november a.s. is er de school-kerkdienst. De dienst begint om 10.00 uur in de Pauluskerk op de 
Brink. In alle groepen worden liedjes aangeleerd en iedere groep levert een bijdrage aan de dienst. Het verhaal 
in deze dienst gaat over de dromen van Jozef. Bijzonder is, dat juf Marjan in deze dienst voorgaat. Zoals u 
misschien wel weet, is zij naast leerkracht ook dominee. Wij hopen er met elkaar een mooie dienst van te 
maken.Allen van harte uitgenodigd. 
 
Start schoolfruit in  week 46 (13 nov - 17 nov)  
Met ingang van woensdag 15 november start het EU schoolfruitprogramma. De leerlingen krijgen iedere 
week op woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès), donderdag en vrijdag, fruit of groente 
rechtstreeks bij de teler vandaan. Het is iets extra’s. In overleg met uw kind kunt u het gebruikelijke 
tussendoortje aanpassen. 
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Nationaal schoolontbijt. 
De Guido de Brès doet mee aan Het Nationaal Schoolontbijt op 10 november 2017. A.s. vrijdag starten de 
leerlingen met een ontbijt. Omdat groep 5 gaat schaatsen in Utrecht kan deze groep niet in de ochtend 
meedoen en ontbijten zij thuis. Nadere informatie ontvangt u van de leerkracht. 
 
Voortgangsgesprekken. 
Op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Deze zijn 
facultatief. De uitnodiging ontvangt u binnenkort via “Schoolgesprek” . 
 
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs.  
Woensdagavond 8 november zijn de ouders van de leerlingen van groep 8 welkom op een voorlichtingsavond 
over het Voortgezet Onderwijs op de Guido de Brès. Op deze avond krijgt u uitleg over de verschillende vormen 
van voortgezet onderwijs. Het gaat over de verschillende vormen van het VMBO, HAVO en VWO. Mw. Ineke 
Bruinsma, directeur Groot Goylant en mw. Désirée Keijner, brugklascoördinator van het Griftland College 
komen hier in het algemeen iets over vertellen. De informatie op deze avond is ook van toepassing op alle 
andere middelbare scholen. De avond start om 19.30 uur. U bent van harte welkom!  
 

Schoolschaatsen. 
Op vrijdag 10 november gaan de kinderen uit groep 5a en 5b schoolschaatsen op de Utrechtse 
Kunstijsbaan “De Vechtsebanen”. De kinderen krijgen schaatsles van de (jeugd)trainers en 
begeleiders van Schaats- en Skeelervereniging Eemland, op de binnenbaan van de 
Vechtsebanen. 
De betreffende ouders van groep 5a en 5b hebben de benodigde informatie inmiddels 
ontvangen. 
De leerlingen van groep 5a en 5b moeten op 10 november om 8.15 uur op school zijn.  De bus vertrekt stipt 
om 8.30 uur. De leerlingen zijn voor 12.00 uur terug op school. 
 

Fietscontrole.  
Op vrijdag 27 oktober heeft de fietscontrole voor groep 5 t/m 8 plaatsgevonden. 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 Veerle Lucas. 

 
Sinterklaasfeest.  

Sinterklaas is hopelijk alweer bijna onderweg naar Nederland. Natuurlijk gaan we dit mooie feest met de 

kinderen vieren en verwelkomen we Sinterklaas op de Guido de Brès. U bent als ouder(s), verzorger(s) van 

harte welkom om op dinsdagochtend 5 december het sinterklaasfeest in te luiden met alle kinderen. Alle 

voorbereidingen zijn in volle gang. We geven u alvast wat data door om in de agenda te zetten:  

● Maandag 20 november gaan de groepen 5 t/m 8 lootjes trekken.  

● Maandag 28 november is er Pietengym voor de groepen 1 t/m 3.  

● Donderdag 30 november gaan we met de groepen 1 t/m 4 de schoenen zetten. ( denkt u aan het meegeven 

van een schoen)  

● Dinsdag 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.  

Namens de commissie, 

Veerle Lucas 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 



 

 

 

 

Activiteitenkalender  Ouders 

2017 - 2018 
 

 

November 
6 

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

13.15- 
14.00 Zwier                            Voorstelling  gymzaal Noorderbreedte 

8 8 19.30 Informatieavond groep 8 Voortgezet Onderwijs 
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 Continurooster. Alle leerlingen om 14.00 uur vrij. 

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 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 






