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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 9 
 
Baarn, 15 december 2017. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s),  
  
Verhalenrooster Kind op Maandag.  

Week 51 ■ 18/12 - 22/12 
Een lied uit de hemel 
Lucas 2: 1-20 en Johannes 1: 1-18. 

 
Jezus wordt geboren in Betlehem. Herders in het 
veld horen een bijzonder 
lied en gaan op weg. In de 
bovenbouw lezen we ook 
uit Johannes 1, waarin 
bezongen wordt dat het 
licht in de wereld 
gekomen is. 

 
Een lied uit de hemel 

Week 02 ■ 08/01 - 12/01 
Wat is wijs? 
Matteüs 2: 1-23 en Matteüs 3: 1-12 
 
Als je alles weet van de sterren en ook nog ontdekt 
dat er een koning geboren wordt, moet je wel erg 
wijs zijn. Maar toch hebben de wijzen nog meer 
wijsheid nodig: De oude 
boeken vertellen waar het 
kind precies geboren is. Zo 
komen de wijzen uit het 
oosten bij het kind terecht. 
Jozef en Maria moeten 
vluchten omdat Herodes 
niet wil dat Jezus koning 
wordt 

Wat is wijs? 

 
Vanuit de kerstcommissie. 
Er wordt al druk ingeschreven voor onze gezellige kerstlunch op donderdag 20 december. Maar er zijn nog wel 
wat plekken leeg op de invullijst in de gang. Ook zijn we aan het oefenen voor de kerstmusical. De kinderen die 
hieraan meedoen hebben al persoonlijk bericht gehad.  
‘s Avonds bent u vanaf 18.45 uur van harte welkom in de Pauluskerk op de Brink om het kerstfeest met ons te 
vieren. Omdat  er volgens de normen van de brandweer een maximaal aantal zitplaatsen beschikbaar zijn, 
kunnen van  ieder gezin, naast de kinderen twee personen meekomen."  De viering is rond 20.00 uur 
afgelopen.  Het belooft een sfeervolle avond te worden.  
Op vrijdag 22 december mogen de kinderen uitslapen en zijn welkom tussen 8.30 uur en 9.30 uur.  
Om 12.00 uur begint voor alle kinderen de kerstvakantie.  
 
Kerststallenroute Baarn.  

Rond Kerst 2017 wordt voor het 22ste 

achtereenvolgende jaar de kerststallenroute in Baarn 

georganiseerd. In ruim honderd Baarnse tuinen staan 

kerststallen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. 

Voor meer informatie: www.wegvanhetlicht 

 

mailto:info@guidodebres.nl
http://www.wegvanhetlicht/


 
Samenwerkingsverband SWV De Eem. 
Ons Samenwerkingsverband de Eem organiseert af en toe een zeer interessante ouderavond, inspirerend voor 
zowel ouders als leerkrachten. Er staat er opnieuw één gepland, namelijk op woensdag 24 januari a.s. om 
19.30 uur, in De Flint (Amersfoort). Neuropsycholoog Margriet Sitskoorn zal op die avond d.m.v. een 
interactieve lezing alle aanwezigen meenemen in hoe je als ouder, onderwijs- of zorgprofessional mee 
kan werken aan een gezonde stimulans van de hersenen om tot een brede en succesvolle ontwikkeling 
van het kind te komen. Voor informatie en aanmelden: www.swvdeeem.nl/voor-ouders. Maar zie ook de 
bijlage.  
 
Kerstvakantie / Nieuwjaar. 
De kerstvakantie  begint op vrijdag 22 december voor alle leerlingen om 12.00 uur. Maandag 8 januari 2018 
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 een voorspoedig 2018. 
  
Slee Tigo. 
Afgelopen week kwam Tigo (groep 8 ) met een rode slee op school. Om 15.00 uur was de slee verdwenen. Tot 
op heden nog niet terug. Weet iemand meer, graag even melden op school bij een van de leerkrachten. 
 
 

 
 
 

Activiteitenkalender  Ouders 

2017 - 2018 
 

 
 

December 
21 1 t/m 8  Kerstviering. Continurooster. Alle leerlingen om 14.00 uur 

vrij. Kerstviering in de Pauluskerk begint om 19.00 uur. 
22 1 t/m 8  Alle leerlingen  om 12.00 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 

11 1 /2a,b,c  Studiedag leerkrachten groep 1/2a,b,c De leerlingen groep 
1/2a,b,c 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 
14 1/2  Kleuterdag 
14 3 t/m 7  Schoolreis 
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 

2 t/m 4 8  Schoolkamp. 
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  






