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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 4.

Baarn, 23 september 2016.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Verhalenrooster Kind op Maandag.
In de eerste weken van het schooljaar lezen we uit het boek Exodus. Het volk Israël zit vast in
Egypte. Ze moeten werken als slaven van farao, ze sjouwen stenen voor grafmonumenten. Maar
zo kan het niet blijven. God wil dat zijn volk daar weg gaat. Hij laat de Israëlieten op weg gaan naar
het beloofde land. Onderweg ontdekken ze steeds meer wat het verschil is tussen de angst van
Egypte en de belofte van de toekomst.
Week 39: 26 t/m 30 september 2016
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:17
Hoe nu verder?
Exodus 14,16,17
De farao gaat achter de Israëlieten aan. Ze komen bij de rode zee; hoe
moet het nu verder? God wijst de weg. Hij geeft ook brood uit de hemel en
water uit een rots. Als mensen niet weten hoe het verder moet, weet God het wel.
Week 40: 3 t/m 7 oktober 2016
De berg Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20
Woorden van God
Exodus 19,20
God geeft de tien geboden aan Mozes en het volk. Die laten zien hoe het leven kan
zijn in het land dat God beloofd heeft.
Leerlingenlijst en communicatie via de mail.
Vandaag ontvangt u per mail de leerlingenlijst van de groep waarin uw kind zit. Wijzigingen kunt u
altijd per mail doorgeven. Het adres is info@guidodebres.nl.
De communicatie vanuit school verloopt meestal telefonisch of via de mail. Deze wordt in de
meeste gevallen via Parnassys verstuurd. De groepsouder van iedere groep ontvangt de
mailadressen van de groep zodat ook daar via de mail kan worden gecommuniceerd.

Voorstellen stagiares.
Hallo allemaal,
Misschien hebben jullie mij al rond zien lopen maar ik wil me als
nieuwe stagiaire natuurlijk ook even voorstellen aan jullie. Mijn
naam is Jian Azam en ik ben 19 jaar oud. Ik zit in mijn laatste jaar van de opleiding
onderwijsassistent in Utrecht. Vanaf het begin tot het eind van dit schooljaar zal ik op maandag,
dinsdag en woensdag in klas 1 / 2B te vinden zijn. Ik heb er heel veel zin in!
Hallo,
Ik ben Duncan van Tuyl. Ik zal het komende half jaar stage lopen bij groep 4a en 6a.
Dit jaar ben ik gestart met de studie Academische pabo op de Marnix Academie in Utrecht.
Iedere donderdag kunt u mij vinden op de Guido de Brès.
Ik hoop dat ik hier veel ervaring zal opdoen en veel zal kunnen leren van de leraren en van de
leerlingen.
Kinderboekenweek en verjaardag van de leerkrachten.
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan opa’s en oma’s centraal onder het motto: ‘Voor altijd
jong’. De 62ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 5 t/m 16 oktober 2016.
Op de Guido de Brès vindt de opening plaats op dinsdag 4 oktober. De afsluiting is op vrijdag 14
oktober.
Belangrijke informatie over 14 oktober:
Op vrijdag 14 oktober vieren alle juffen hun verjaardag. Deze dag mogen de
kinderen verkleed komen! De bovenbouw heeft deze dag een continurooster.
De kinderen zijn om 14.00 uur uit. De groepen 1 t/m 4 zijn gewoon om 12.00 uur
uit.
In de middag vindt er een boeken ruilbeurs en boekenbal plaats.
De kinderen van de onderbouw zijn van harte welkom om daarbij aanwezig te
zijn samen met een ouder/verzorger. Binnenkort ontvangt u meer informatie.
Hartelijke groet, de leescommissie
(juf Willemijn, juf Janine, juf Annelies en juf Annemiek)
Inzameling van gescheiden afval.
Met alle scholen in Baarn hebben we afgesproken om meer werk te gaan maken
van het scheiden van al het afval. Zo hopen we op den duur een afval vrije school te worden.
Onder leiding van de mensen van Stopmijnafval.nl hebben we daartoe de eerste stappen gezet.
Op woensdag 26 oktober starten we met dit project. In de lokalen komen vier verschillende
soorten afval: Plastic, Metalen & Drinkpakken (PMD), Papier & Karton (PK), Groente, Fruit & Tuin
(GFT) en RESTafval. Hierdoor gaat een groot gedeelte van het afval weer hergebruikt worden in
plaats van verbrand. De kinderen worden zich bewust van het nut van afval scheiden en weten
welk afval in welke bak hoort. Het doel is te komen tot volledige afvalscheiding waarbij het
restafval tot een minimum wordt gereduceerd. Ook u als gezin kunt een mooie, eenvoudige stap
maken door het drinken in een beker mee naar school te geven. De ouderraad maakt deze stap
mogelijk door de de financiering van de benodigde bakken in de klas op zich te nemen. Dank
daarvoor.
Op naar een betere, schonere wereld.
Continurooster.
Het continurooster is een veelbesproken onderwerp. Afgelopen jaar is er een werkgroep gevormd
waarin de MR, teamleden en ouders de wenselijkheid en haalbaarheid van een continurooster
hebben onderzocht. Het bericht hierover vindt u als bijlage bij de nieuwsbrief.
Dit lopende schooljaar wordt het continurooster niet ingevoerd.

Wel zullen we als school ons opnieuw gaan beraden op de wenselijkheid van een continurooster in
de toekomst. Zodra er nieuws is betreffende dit onderwerp wordt u op de hoogte gebracht.
Een bericht van de GGD voor de leerlingen en ouders van groep 7.
Beste kinderen en ouders,
Binnenkort kom ik Marry Jongkoen assistente JGZ van de GGD op school om een
kort gezondheidsonderzoek te doen. De kinderen die hiervoor in aanmerking
komen krijgen een uitnodiging thuis gestuurd. Voordat het onderzoek start, kom
ik in de desbetreffende groepen uitleg geven aan de leerlingen zodat ze weten
wat ze kunnen verwachten tijdens het onderzoek. Ik zal in ieder geval aandacht
besteden aan de groei en zo nodig bij sommige leerlingen ook het gezichtsvermogen en/of gehoor
controleren. Verdere details over dit onderzoek kunt u teruglezen in de uitnodigingsbrief die u
hierover ontvangt en op de website van de GGD. www.ggdru.nl
Graag tot binnenkort!
Marry Jongkoen.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender 2016  2017
September
21
23
30

1 en 2

Studiedag Kleuterbouw
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

Kinderen groep 1 en 2 zijn vrij

Oktober
516
1028
11
13
14
14
1721
2410/1011
28
31

14.00
14.00
8.30

1 t/m 8
4 t/m 8
1 en 2
1 en 2
58
1 t/m 8
3
1 t/m 8

Kinderboekenweek
Leestoetsen AVI/DMT(tussentoetsen)
Opa en Oma middag
Opa en Oma middag
Fietscontrole
Nieuwsbrief
Herfstvakantie
Leskist Bodemdieren
Nieuwsbrief
Schoolfotograaf
November

1
4
11
11
1411/112
18
222324
25

13.15

3, 4, /4
1 t/m 8

9.30
13.00

4
5
6
1 t/m 8

Huis op hol Speeldoos
School schaatsdag
Het Nationaal Schoolontbijt
Nieuwsbrief
Leskist Julia
Plaatselijke figuren

Bezoek in de klas

10minuten voortgangsgesprekken ( Facultatief)
Nieuwsbrief

December
5
9
23
2612/61

1 t/m 8

1 t/m 8

Sinterklaas
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Kerstvakantie
Januari

16 28
30

10.30

3 t/m 8
1 /2 a

CITO weken
Druk druk druk

Bezoek in de klas

Februari
2

8.45
10.30

6
7
8

13.15

13

9.00
10.30

15
20
22
212223
272 /3 3

1 /2 a
1 /2 b
1 /2 a,b,c
5 en 6
1 /2 a
7
8
1 /2 b
1 t/m 8
1 /2 c
1 t/m 8
1 t/m 8

Druk druk druk

Bezoek in de klas

Leskist Pronkepauw
Kymani
Bezoek Kinderboerderij

Speeldoos

Oorlog zonder vader

Bezoek in de klas

Bezoek kinderboerderij
1e rapport mee
Bezoek kinderboerderij
10minuten rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie
Maart

718
7
10
1303/3003
14
22
24

10.30
13.15
9.30

18
5
7
8
3
4, / 4a
7
7 en 8

Verkeersweken
Leskist Knollen en bollen
Historische verhalen

Nationaal Museum Kamp Amersfoort

leskist Dierenbescherming
Op zoek naar de natuur.
Boomfeestdag
Schoolvoetbaltoernooi

Groeneveld.

April
4
6
10
1417
19
21
244 / 55

9.15
10.30
13.15
9.00

3
4
7
/4
1 t/m 8
5
1 t/m 8
1 t/m 8

De zee vertelt

KringloopCentrum Baarn

Verkeersexamen Theorie
De zee vertelt
Pasen
Boerderijbezoek tot 12.00 uur
Koningspelen
Meivakantie

KringloopCentrum Baarn

Mei
1024
11
11
17

9.15
10.45
9.15

3 t/m 8
3
4
7
/4

CITOweken
De zee vertelt

Bezoek in de klas

Verkeersexamen Praktijk
De zee vertelt

Bezoek in de klas

18
25
302 juni

4 en 5
1 t/m 8

Schoolzwemfestijn ( onder voorbehoud)
Hemelvaart
Avondvierdaagse
Juni

2
5
6
8
13
15
15
19
202122
23
212223

1 t/m 8
1 t/m 8
5
7 en 8
13.0014.
30

6
3 t/m 7
1 en 2
1 t/m 8
1 t/m 8
6

Studiedag
Pinksterweekend
Leskist Zuivel
Atletiekdag

Alle kinderen zijn vrij

Polderproject
Schoolreisje
Kleuterdag
2e rapport mee
10minuten afsluitende gesprekken (facultatief)
Floriade
de Groene inval
Kamp
Juli

4

8

Afscheid groep 8

7

1 t/m 7

Laatste schooldag

Alle kinderen zijn om 12 uur vrij

Vakantierooster 2016 2017
Herfstvakantie
maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2016
Kerstvakantie
maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie
maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017
Paasweekend
vrijdag 14 t/m maandag 17 april 2017
Meivakantie
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017
Hemelvaartsweekend
donderdag 25 t/m vrijdag 26 mei 2017
Pinksterweekend
maandag 5 juni 2017
Zomervakantie
maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017

Studiedagen:
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Studiedag (groep 1 en 2)
Studiedag (alle leerlingen vrij)

maandag 12 september 2016
woensdag 21 september 2016
vrijdag 2 juni 2017

