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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 8 
 
Baarn, 1 december 2017. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s),  
  
Verhalenrooster Kind op Maandag.  

Week 49 ■ 04/12 - 08/12 
Speciaal voor jou 
Lucas 1: 5-56 
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. 
Dat is een geschenk voor de Heer. Maar de Heer 
geeft Zacharias een nog veel groter geschenk: Hij en 
Elisabet zullen een kind krijgen, Johannes de Doper. 
Later krijgt ook Maria bezoek van een engel. De 

engel vertelt haar dat 
Jezus geboren zal worden. 
Dat is speciaal voor Maria 
en voor ons allemaal. 

Speciaal voor jou 
 

Week 50 ■ 11/12 - 15/12 
Het is begonnen 
Lucas 1: 57-80 en Matteüs 1: 18-25 
Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem 
het bijzondere nieuws had verteld. Maar als Johannes 
geboren is, zingt Zacharias het uit van blijdschap.  

Als Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet hij 
niet goed wat hij moet doen. Kan hij maar beter 
weggaan bij Maria? In de nacht komt er een engel bij 

hem. De engel vertelt dat 
Jezus geboren zal 
worden en dat Jozef 
samen met Maria voor 
hem zal zorgen. 

Het is begonnen 

 
Kinderen naar school brengen (alarmfase) en op tijd beginnen.  
We merken dat er om 08.30 uur nog steeds ouders in de school zijn of dat er  kinderen net na 8.30 uur de 
school binnenkomen. Dat is storend, want de lessen beginnen om 08.30 uur. Daarom gaat om 8.25 uur de bel. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd school komt. Wanneer een leerling veelvuldig te laat komt moet er 
melding gedaan worden bij de leerplicht. 
Het is goed om te merken dat veel leerlingen op de fiets of lopend naar school komen. Het is gezond en de 
kinderen leren meteen op een verantwoorde manier deel te nemen aan het verkeer.  
Mocht u uw kind met de auto brengen dan kunt u stoppen op de kiss and ride plek aan de Irisstraat, afscheid 
nemen en zelf verder rijden.  Op deze manier kan er worden voorkomen dat gevaarlijke verkeerssituaties op de 

Begoniastraat ontstaan. Aan u als ouder vragen we om het goede voorbeeld te geven.  Niet uw auto 
parkeren op de kiss and ride plek, niet uw kind uit laten stappen voor het hek aan de 
Begoniastraat ( openslaande deuren zorgen voor erg gevaarlijke situaties), en het is goed 
om te weten dat de Begoniastraat eenrichtingsverkeer is.  Ook vragen wij u niet met een auto 
vanaf de parkeerplaats bij de kleuterschool te vertrekken wanneer de school uitgaat. Beter is het om elders te 
parkeren en een stukje te lopen.Het zou ook mooi zijn wanneer u als ouders elkaar hierop aanspreekt en/of 
met elkaar hierover in gesprek gaat. Het is normaal gesproken niet onze manier om op deze wijze te 
communiceren , maar de situatie vraagt hierom. De situatie kan verbeteren wanneer u daadwerkelijk 
meewerkt.  
Alvast dank daarvoor. 
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Sinterklaasfeest. 
Gelukkig is Sinterklaas en zijn Pieten ook dit jaar weer in Baarn aangekomen. 
Vanmorgen hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 4 dit ook op school gemerkt 
met een gevulde schoen! De Pieten hebben een heerlijke schaal met pepernoten in de 
groepen 5 t/m 8 gezet.  
Hieronder vindt u nog belangrijke afspraken rondom 5 december: 
 
● We ontvangen de kinderen op deze dinsdag allemaal om 8.30 uur op het plein. 
● De kinderen van groep 1 & 2 starten in hun eigen groep en lopen met hun eigen 
leerkracht 
naar het plein van het hoofdgebouw. 
● Als ouder bent u van harte welkom om de feestelijk ontvangst van Sint mee te maken op 
het plein. Wilt u daarbij de aanwijzingen opvolgen van de ouderraadsleden, zodat we de 
kinderen alle ruimte geven om het feest goed te kunnen zien. 
 
● Op deze feestdag wordt voor een pauze moment gezorgd. De kinderen lunchen op school 
met hun meegebrachte lunch. Er is een continurooster en alle kinderen zijn om 14.00 uur 
vrij. 
 
We kijken uit naar een mooi Sinterklaasfeest met de kinderen. 
Namens de sintcommissie. 
Veerle Lucas 
 

Personele wijziging. 

Zoals u in de nieuwsbrief van  17 november 2017 heeft kunnen lezen gaat juf Petry Meurs ons verlaten. Zij is 
verhuisd naar Zevenaar. De afgelopen weken is er intensief overleg geweest om te kijken op welke manier wij 
de ontstane vacature kunnen invullen.  
Juf Claire Visee zal per 8 januari gaan starten in groep 5a, samen met juf Petra de Waard.  
In groep 1/2a zal juf Bente Goedknegt gaan lesgeven op maandag en dinsdag. Ook zij zal zal samen met juf 
Rianne Haas per 8 januari starten. 
Wij zijn blij dat op deze korte termijn de groepsbezetting voor de Guido weer volledig is. 
 

Juf Bente Goedknegt. 
Mijn naam is Bente Goedknegt. Ik ben 23 jaar en woon in Zeist. Ik ben deze zomer afgestudeerd aan de 
Marnix Academie. Dit jaar ben ik gestart als juf van groep 5 op de Waterinkschool in Soest. Ik werk daar 
woensdag tot en met vrijdag. Tot de zomervakantie zal ik op maandag & dinsdag voor de klas staan in groep 
1/2a van de Guido de Brès. In de vakanties werk ik daarnaast ook nog in DierenPark Amersfoort. Mocht u nog 
vragen hebben of gewoon even willen kennismaken; kom gerust langs! 
 

Studiedag voor de groepen 1/2a, 1/2b en 1/2 c op 11 april 2018. 
Op woensdag 11 april 2018 volgen de leerkrachten een scholingsdag in Bussum. De leerlingen zijn dan vrij. Deze 
dag was niet in het rooster opgenomen. Er wordt die dag gestart met de inspirerende lezing Kinderspel is geen 
kinderspel van ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Het gaat over binnenspelen, buitenspelen, vechtend 
spelen, spelen met knoopjes en met zand, het verbeteren van de spelkwaliteit, speelkriebels oproepen of juist 
het creëren van rustmomenten.  
 
Actie schoenmaatjes van Edukans. 
Afgelopen week heeft de ouderraad de verzamelde dozen weggebracht naar het 
verzamelpunt in Amersfoort. We telden bij elkaar ruim 50 gevulde 
schoenendozen. Een mooi resultaat. Wel hebben ouders met meer kinderen op 
school ditmaal gekozen voor één doos namens het gezin. Ruim 50 kinderen in 
Ghana, Irak, Moldavië en Albanië kunnen we op deze manier blij maken! En ook 
zelf worden we we hier blij van. Namens al die kinderen ……..dank je wel. 
 



 
 
 
Winterspelen in Baarn. 
“ Misschien lijkt het nog ver weg, maar toch wordt er al hard gewerkt aan de sportdag voor alle 
basisschoolkinderen in de Kerstvakantie. 
Op donderdag 28 december zal de Winterspelen-dag weer plaatsvinden die wordt verzorgd door een 
samenwerking tussen De Trits, Kinderopvang Baarn en de jeugdsportcoördinatoren van de Gemeente Baarn. 
De Winterspelen is een geweldig, inmiddels jaarlijks terugkerend, sport- en spelspektakel voor kinderen in de 
leeftijd van 4 t/ 12 jaar. De Winterspelen beginnen om 09:30 uur en duren tot 15.30 uur. We verwachten je 
tussen 9.30 - 9.45 uur in de Trits want na een gezamenlijke warming-up starten we om 09.55 uur  met de 
sportdag. De kinderen worden in drie leeftijdsgroepen ingedeeld en hebben hun eigen vaste groepsbegeleiding 
gedurende de gehele sportdag. De deelnemers worden uitgedaagd tijdens verschillende sport- en 
spelactiviteiten met onderdelen als turnen, atletiek, badminton, klimmen, bubblevoetbal, dansen en een 
prachtig springkussen. Deze activiteiten worden begeleid door diverse sportverenigingen/trainers. De dag zal, 
voor de kinderen met een zwemdiploma worden afgesloten met een aquadisco in het zwembad van 14:00 tot 
15.30 uur. Voor kinderen zonder zwemdiploma eindigt de dag dus om 14.00 uur! 
Wil jij hier ook bij zijn? Geef je dan snel op via www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn  onder het kopje 
“Winterspelen 2017”! Kosten zijn €10,00 voor de gehele dag. Vergeet niet een lunchpakketje mee te nemen 
voor tussen de middag, voor drinken wordt gezorgd. 
Belangrijk: geef bij je aanmelding gelijk op of je in het bezit bent van (een) zwemdiploma(s) en bij wie je 
(eventueel) wilt worden ingedeeld (vriendje/vriendinnetje). 
Voor vragen/informatie kun je terecht bij sportcoördinator Irene de Jong via irene.dejong@baarn.nl of 
06-49900591.  
  
 

 
 

Activiteitenkalender  Ouders 

2017 - 2018 
 

 
 

December 
5 1 t/m 8  Sinterklaas Continurooster. Alle leerlingen om 14.00 uur vrij. 

21 1 t/m 8  Kerstviering. Continurooster. Alle leerlingen om 14.00 uur 
vrij. Kerstviering in de Pauluskerk begint om 19.00 uur. 

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 

http://www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn


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 
11 1 /2a,b,  Studiedag leerkrachten groep 1/2a,b,c De leerlingen zijn vrij. 
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 groepen 1/2a,b en c (leerlingen vrij) woensdag 11 april 2018. 
Studiedag (alle leerlingen vrij) vrijdag 8 juni 2018  






