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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 5.

Baarn, 7 oktober 2016.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Verhalenrooster Kind op Maandag.
We lezen deze weken over koning Saul en de herdersjongen David. Met zijn harpspel kan David de
sombere koning opvrolijken. Hij verslaat de reus Goliath en is succesvol in alles wat hij doet.
Koning Saul is blij met hem, maar later verandert dat. Hij wordt jaloers en is bang dat David hem in
de schaduw zal stellen. Het komt zover dat de koning probeert om David te doden. Maar God
beschermt hem.
Week 41: 10 t/m 14 oktober 2016
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De intocht in het land, Jozua 3,4
De overkant
Deuteronomium 31:1-8; 34:1-12; Jozua 3,4
Mozes heeft een lange reis gemaakt met het volk Israël. Van het donkere land Egypte door de
woestijn op weg naar het beloofde land, veertig jaren lang. Nu ze er bijna zijn, gaat Mozes niet
meer mee. Hij krijgt het land nog wel te zien vanuit de verte. Jozua is de nieuwe leider van het
volk. Hij leidt hen door de Jordaan naar het beloofde land.
Week 42/43: 17 t/m 28 oktober 2016
David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13
De sombere koning, 1 Samuël 16:14-23
Een lied van David, Psalm 23
Wie is koning?
1 Samuël 16, Psalm 23
Koning Saul is zo verdrietig en somber, dat niemand hem kan opvrolijken.
Behalve David. Als hij op zijn harp speelt en zingt, voelt de koning zich beter.
Wat koning Saul niet weet is dat David door de profeet Samuël gezalfd is. Op een dag zal hij de
nieuwe koning zijn.

Marjan van der Wal predikant.
Op zondag 9 oktober 2016 wordt Marjan van der Wal in de Emmakerk bevestigd tot predikant met
een bijzondere opdracht. Zij zal, naast haar baan als groepsleerkracht op de Guido de Brèsschool,
voor de Stichting PCBO Baarn-Soest een aantal taken gaan vervullen.
Zo zal zij zich o.a. bezig gaan houden met · Het verbinden van kerk, school en gezin; · pastorale zorg
in tijd van crisis, maatschappelijk ingrijpende gebeurtenissen en levensbeschouwelijke
vraagstukken; · het begeleiden in het reflecteren op hedendaagse geloofsvragen; · vraagstukken
over identiteit van PC-scholen. Marjan van der Wal gaat regelmatig voor in PKN-kerken in Soest en
Baarn en zal voor een aantal van u een bekende zijn. De dienst op 9 oktober in de Emmakerk
begint om 10.00 uur. Het adres is Regentesselaan 2b, 3762 DS Soest.
U bent van harte welkom.
Voorstellen stagiares.
Graag zou ik me via deze weg even willen voorstellen.
Ik ben Claire Visee, 24 jaar en wonend in Baarn. Nadat ik mijn opleiding
Pedagogiek heb afgerond, heb ik geruime tijd in de kinderopvang gewerkt. Vorig jaar ben ik gestart
met de deeltijdopleiding van de PABO. Momenteel zit ik in mijn tweede jaar en loop ik iedere
dinsdag stage in groep 5. Ik heb veel zin om komend schooljaar mijn steentje bij te dragen aan de
ontwikkeling van de kinderen!
Vriendelijke groet,
Claire
Kinderboeken voor de ruilbeurs.
Op dinsdag 4 oktober is de kinderboekenweek op de Guido de Brès geopend. Vanaf die dag mogen
de kinderen boeken meenemen voor de ruilbeurs op 14 oktober. De kinderen mogen maximaal 4
boeken inleveren. Voor elk boek krijgt uw kind een tegoedbon. Met deze bonnen mogen zij tijdens
de ruilbeurs ‘nieuwe’ boeken uitkiezen. De boeken die de kinderen willen ruilen moeten passen bij
de leeftijd van het kind en nog in goede staat zijn. Er kunnen nog steeds boeken worden
ingeleverd.
Oma- en/of opamiddag bij de kleutergroepen.
Passend bij het thema van de kinderboekenweek “Voor altijd jong”, hebben de
kleutergroepen op dinsdag 11 oktober en donderdag 13 oktober van 14.00 uur
tot 15.00 uur een oma- en/of opa middag.
Oma’s en opa’s zijn van harte welkom om met de kinderen gezellig een spelletje
te doen. Er kunnen nog oma’s en opa’s inschrijven. Er hangt bij iedere
kleutergroep een intekenlijst. Vol=vol.
Verkeer.
Twee weken geleden hebben de leerlingen van groep 1 tot en met 8 vol
enthousiasme stickers voor de "Op voeten en fietsen actie" verzameld. De leerlingen van groep 8
hebben onder begeleiding van hulpouders en stagiaires de stickers uitgedeeld. Bedankt hiervoor!
Alle leerlingen hebben als afsluiting van deze week een vingerlampje gekregen als beloning voor
hun inzet.
Ook buiten deze actieweek is het goed om waar mogelijk lopend of fietsend naar school te komen.
Omdat op 14 oktober de verjaardagen van de juffen wordt gevierd, is de fietscontrole van groep
5-8 verplaatst naar vrijdag 4 november vanaf 8.30 uur. Voor deze controle zijn wij op zoek naar
hulpouders. U kunt zich bij de leerkracht van uw kind aanmelden.Eric Bakker en Kitty van den Berg, verkeerscommissie.

Schoolfotograaf.
Op 31 oktober komt de schoolfotograaf op school. Foto Koch schoolfotografie uit Baarn zal deze
dag de foto’s maken. Anders dan voorgaande jaren wordt er niet met een inschrijflijst gewerkt. In
de bijlage vindt u de benodigde informatie.
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
Dinsdagavond 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!
Irene terug naar de voetbalmeiden in India met sponsorgeld “Spring je Fit voor India!”
De tijd is werkelijk omgevlogen….aanstaande maandag 10 oktober ga ik alweer op weg naar “mijn”
meidenvoetbalproject in Khad, in Himachal Pradesh, in het hoge noorden van India.

Dankzij de prachtige opbrengst van de sponsoractie “Spring je Fit voor India” bij de afsluiting van
het Fit in 90 Dagen-project in april jl. ben ik nu in staat om de grote groep meisjes niet alleen te
verblijden met mijn komst en trainingen maar OOK met een blijvend aandenken: nieuwe tenues,
voetbalschoenen en trainingsmaterialen! Het project in Khad van Deepak Sharma is erg succesvol
want in het afgelopen half jaar is het aantal deelnemende meiden gegroeid naar 95. Gelukkig heb
ik er nog een paar sponsors bij gevonden en ziet het er naar uit dat elk kind haar eigen kleding kan
krijgen. Super! Daarnaast hoop ik een groot aantal voetballen en trainingsmiddelen voor de groep
te kunnen aanschaffen daar.
Ik ga proberen foto’s te maken en jullie op de hoogte te houden van het project tijdens de drie
weken dat ik er nu weer zal verblijven. Ik neem de schoolvlag van de Guido de Brès mee in mijn
koffer!
Nogmaals mijn grote dank voor al jullie inzet en bijdragen, mede namens Deepak en de meisjes!
Groetjes, Irene de Jong
Welzin Baarn.
In de bijlage vindt u informatie vanuit Welzin Baarn. Thema: “KIES”
KIES is er voor kinderen die een scheiding meemaken of hebben meegemaakt.
Met vriendelijke groet,

namens het team,
Jan Visscher.
Activiteitenkalender 2016 - 2017

Oktober
5-16
10-28
11
13

14.00
14.00

14
17-21
24-10/10-11
28
31

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

1 t/m 8
3
1 t/m 8

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

1
4
4
8
11
11
14-11/1-12
18

13.15

3, 4, /4

8.30
19.30

5-8
8
1 t/m 8

9.30
13.00

22-23-24
25

4
5
6
1 t/m 8

Huis op hol Speeldoos
School schaatsdag
Fietscontrole
Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs
Het Nationaal Schoolontbijt
Nieuwsbrief
Leskist Julia
Plaatselijke figuren

Bezoek in de klas

10-minuten voortgangsgesprekken ( Facultatief)
Nieuwsbrief
December

5
9
23
26-12/6-1

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

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

Druk druk druk
Leskist Pronkepauw
Kymani
Bezoek Kinderboerderij
Oorlog zonder vader
Bezoek kinderboerderij

Bezoek in de klas
Speeldoos
Bezoek in de klas

20
22
21-22-23
27-2 /3 -3

1 t/m 8
1 /2 c
1 t/m 8
1 t/m 8

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

7-18
7
10
13-03/30-03
14
22
24

10.30
13.15
9.30

1-8
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
14-17
19
21
24-4 / 5-5

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
Mei-vakantie

KringloopCentrum Baarn

Mei
10-24
11
11
17
18
25
30-2 juni

9.15
10.45
9.15

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

CITO-weken
De zee vertelt

Bezoek in de klas

Verkeersexamen Praktijk
De zee vertelt
Bezoek in de klas
Schoolzwemfestijn ( onder voorbehoud)
Hemelvaart
Avondvierdaagse
Juni

2
5
6
8
13
15
15
19
20-21-22
23
21-22-23

1 t/m 8
1 t/m 8
5
7 en 8
13.00-14.
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
10-minuten 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

