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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 8.

Baarn, 25 november 2016.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Reegi Martha, Jinte van Olmen, Elijah Cameron en Cataleya Rodriquez.
Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.
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 48: 28 november t/m 2 december 2016
Profeet van de vrede, Jesaja 1:1-1:5
Het teken van Immanuël, Jesaja 7:1-17
Het vrederijk, Jesaja 11:1-10
Vrede
Jesaja 2-1:5, 11:1-10
Jesaja leeft in een land waar oorlog is. De mensen zijn er bang, er is veel pijn en verdriet. Maar
Jesaja gelooft dat het anders zal worden. Hij vertelt dat God de mensen niet vergeten is. Er komt
vrede voor iedereen. Uit de familie van koning David zal iemand komen die de geest van de Heer
met zich meedraagt.
Week 49: 5 t/m 9 december 2016
Gabriël bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Gabriël bij Maria, Lucas 1:26-38
Stil eens…
Lucas 1:5-25, 1:26-38
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: hij zal een zoon krijgen, Johannes
de Doper. Zacharias wordt er stil van. Later komt de engel Gabriël bij Maria. Ook zij krijgt bijzonder
nieuws te horen: Jezus zal geboren worden.

Actie schoenmaatjes van Edukans.
Vanmiddag heeft de ouderraad de dozen weggebracht naar het verzamelpunt in Amersfoort. We
telden bij elkaar ruim 40 gevulde schoenendozen. Een mooi resultaat. Wel hebben ouders met
meer kinderen op school ditmaal gekozen voor één doos namens het gezin. Ruim 40 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.
Een kleine impressie van het afscheid van juf Anne met de leerlingen.

Beste Anne,
Dank je wel voor je inzet en betrokkenheid in de afgelopen 14 jaar. Als collega’s gaan we
binnenkort in een gezellig samenzijn afscheid van je nemen. Vanaf deze plaats wens ik je namens
leerlingen, ouders en collega’s een mooie , nieuwe tijd toe.
Sinterklaasfeest op de Guido de Brès.
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 school is gezellig in sinterklaassfeer gebracht. Dit alles met dank aan de ouderraadsleden en
Tamara Bakker voor de raamschildering in het hoofdgebouw.
Zeker in deze tijd van het jaar beseffen we als team hoe geweldig deze ondersteuning is.
Hieronder vindt u nog belangrijke afspraken rondom 5 december:
● We ontvangen de kinderen op deze maandag 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.
Op dinsdag 6 december mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 3 speelgoed
meebrengen.

We kijken uit naar een mooi Sinterklaasfeest met de kinderen.
Namens de sintcommissie.
Marijke Terluin.
Kerstfeest 2016.
Vanaf a.s. zondag is het eerste advent. Op school zullen wij op woensdag 7 en 14 december
adventsvieringen in de hal houden. Dit gebeurt onder schooltijd. Ouders zijn welkom om vanaf de
balustrade de viering mee te beleven.
In de twee vieringen, verdeeld in onder-en bovenbouw, worden de verhalen verteld over de
aankondiging van de geboorte van Jezus en Johannes. We zingen het projectlied dat in het teken
staat van het thema ‘Licht in de nacht’.
Op donderdag 22 december is er een kerstmaaltijd in de groepen. Het is de bedoeling dat ieder
kind iets meeneemt en dat er gezamenlijk in de groep gedeeld en gegeten wordt. De maaltijd is
van 17.30-18.30 uur.
Die dag werken we met een continurooster. De leerlingen nemen de lunch mee naar school en zijn
om 14.00 uur vrij. Op deze wijze kan iedereen zich goed voorbereiden op de avond
Nadere informatie over deze maaltijd volgt nog.
Op vrijdagmorgen sluiten de leerlingen het kerstfeest af met een viering in de hal. Om 12.00 uur
zijn alle leerlingen vrij.
Namens de kerstcommissie,
Marjan van der Wal.
Schoolfruit in week 47.
Deze week ontvangen wij van onze leverancier mandarijn, peer en kiwi. In de bijlage krijgt u
adviezen voor het consumeren van dit fruit.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.
Activiteitenkalender 2016 - 2017
November
14-11/1-12

4

Leskist Julia
December

5
9
22

1 t/m 8
17.30-18.

1 t/m 8

Sinterklaas. Continurooster tot 14.00 uur. Daarna alle leerlingen vrij.
Nieuwsbrief
Kerstmaaltijd. Continurooster tot 14.00 uur. Daarna alle leerlingen vrij.

30
23
26-12/6-1

1 t/m 8

Nieuwsbrief. Om 12.00 uur alle leerlingen vrij.
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
21-22-23
27-2 /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
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

