
 
Begoniastraat 2, Postbus 464, 3740 AL Baarn.  
Tel: 035-5415497 e-mail:info@guidodebres.nl 
Ziekmelding: absenties@guidodebres.nl 
 
Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 2 
 
Baarn, 1 september 2017. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Milou Rooker, Rafael Struyk, Josia Aman Teki, Max Versluys, Nienke 
Besamusca, Nick Kolders, Ömer Karaasslan, Marius Slomp, Cherie van Dijk, Helly-Ann Slomp, 
Christoffer Slomp en Lucas Alen. 
Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
De verhalen van deze periode beginnen met Rebekka, die twee kinderen krijgt. Hun verhaal is het 
verhaal van twee volken die met elkaar botsen, maar uiteindelijk samen verder kunnen. De verhalen 
zitten vol met thema’s en vragen die ook voor kinderen van nu herkenbaar zijn. 
 

Week 36 ■ 04/09 - 08/09 
Mijn familie  
Genesis 25: 19-34 en Genesis 26  
Rebekka krijgt twee kinderen: Jakob en Esau. Ze 
zijn heel verschillend. Esau, de oudste zoon, 
ruilt zijn eerstgeboorterecht in voor een kop 
soep. Met de groepen 5-6 en 7-8 lezen we ook 
het verhaal van Isaak bij de Filistijnen. Hoeveel 
toekomst heeft het verhaal van deze familie 
nog? 

 

Week 37 ■ 11/09 - 15/09 
Wie ben jij?  
Genesis 27: 1-46  
Als Isaak zijn oudste zoon de zegen wil geven, 
gaat Jakob in de plaats van zijn broer. Hij 
verkleedt zich en neemt het eten mee waar zijn 
vader om gevraagd heeft. Als Esau later 
terugkomt, is de zegen voor de oudste al 
vergeven. 

 
 

 
Informatieavond voor de groepen 1 /2, 3 en 8.  
De informatieavond voor groep 3 en groep 8 vindt plaats op woensdag 6 
september.  
Voor groep 8 van 19.00-20.00 uur. Voor de groepen 1 /2 en 3 van 20.00 - 21.00 

uur.  
De overige groepen ontvangen de informatie over de dagelijkse organisatie op vrijdag 1 september 
per e-mail. Eventuele vragen kunt u aan de leerkracht stellen. 
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10 minuten gesprekken. 
Op dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 september wordt u uitgenodigd om de leerkracht te 
vertellen over uw kind.  
Voor het gesprek kunnen de volgende vragen een handreiking zijn: 
 
- Hoe functioneert uw kind? - Loopt u ergens tegenaan, waar u geen raad         

mee weet? 
- Hoe kijkt u naar uw kind? - Wat vindt uw kind leuk om te doen? 
- Hoe voelt uw kind zich? - Welke hobby’s heeft uw kind? 
- Wat is de beste aanpak? - Gaat uw kind graag naar school? 
- Wat kunnen we van elkaar leren? - Hoe komt uw kind uit school? 
- Wat vindt u belangrijk om aan ons te vertellen          
over uw kind? 

- Heeft u tips voor ons in de omgang met uw           
kind? 

- Wat vindt u leuk aan uw kind? -Wat zijn uw verwachtingen van uw kind? 
- Wat vindt u minder prettig aan uw kind? - ………………………………………………..? 
 
Inschrijven voor de 10 minuten gesprekken gaat digitaal. We gebruiken hiervoor het instrument: “Het 
Schoolgesprek”. Binnenkort ontvangt u hierover een bericht met nadere informatie. 
 
Studiedag leerkrachten op maandag 18 september 2017. 
Op maandag 18 september hebben de leerlingen van alle groepen vrij i.v.m. de geplande studiedag 
voor het team. 
 
Leerlingenlijst 2017-2018. 
In het ouderportaal kunt u de namen en adressen vinden van de klasgenoten van uw zoon of 
dochter. U ontvangt vanaf nu geen aparte klassenlijst van de groep. Op deze wijze heeft u altijd de 
meest recente gegevens bij de hand.  
Via de link https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?1 komt u bij het inlogscherm. 
Op de website van de school vindt u de instructie om te werken met het ouderportaal. 
 
Ziekmelding. 
Wanneer een leerling door ziekte of om andere "gewichtige redenen" niet naar school kan komen,               
dan dient u hiervan de school in kennis te stellen. Dit kan via absenties@guidodebres.nl of               
telefoonnummer 035-5415497. Via absenties@guidodebres.nl is voor de school het prettigst. De           
meldingen ontvangen we graag voor schooltijd. Vindt er geen melding plaats dan belt de leerkracht               
of directie de betreffende ouders/verzorgers op om te informeren waarom de leerling niet op school               
is gekomen. 
 
Activiteitenkalender. 
Aan het eind van iedere nieuwsbrief vindt u de actuele kalender. Wijzigingen worden hierin steeds 
verwerkt. 
 
Voedselallergie. 
Vanuit de ouderraad is een contactpersoon aangewezen voor alle kinderen op school met een 
voedselallergie. Ouders/verzorgers van deze kinderen worden geïnformeerd op het moment dat er 
vanuit school iets gegeten en/of gedronken wordt (dit geldt dus niet voor de individuele traktaties in 
de klas). Heeft u een kind met een voedselallergie en wilt u op de hoogte gehouden worden, dan 
kunt u zich aanmelden.  
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U kunt hiervoor een briefje inleveren bij de leerkracht van uw kind, t.n.v. Marcia Mreijen, ouderraad. 
Graag de naam van het kind vermelden, de groep, het soort allergie en een telefoonnummer en/of 
e-mailadres waarop u te bereiken bent. U kunt deze gegevens ook doorgeven via 
ouderraad@guidodebres.nl.  
Hartelijke groet, namens de ouderraad, 
Marcia Mreijen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 

Activiteitenkalender  Ouders 

2017 - 2018 

 
 

September 
   

6 

8 
 
 

3a,3b 
1/2 

a,b,c 

19.00- 
20.00 
 
20.00- 
21.00 

Informatieavond   groep 8 

Informatieavond   groep 3a, 3b en de groepen 1/2 

6 4  Start Project Cantonpark 

12 
1 /2a 
1 /2 b 

9.00 
10.30 

 
Kabouterpad 

12-13-14 1 t/m 8  10 minuten kennismakingsgesprekken 
18 Team  Studiedag                                                      alle kinderen vrij 
19 3 t/m8   Streetwise 
25   Schoolfotograaf 
27   Schoolfotograaf 
 

Oktober 
2-13 4 t/m 8  DMT/AVI tussen toetsing 

3 3a 9.00 Bosgeheimen 
4 3b 9.00 Bosgeheimen 

4-15   KInderboekenweek 

5 1/ 2 
a,b,c 

13.00- 
13.30 Voorleesmoment voor Opa’s en Oma’s  

11 1 t/m 8 12.00- 
13.00 Tentoonstelling Zomerproject 

13 1 t/m 8  Verjaardagsfeest van alle juffen 
16-20 1 t/m 8  Herfstvakantie 

23 7 9.00 GPS Herfst 
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27 5 t/m 8  Fietscontrole 
week 43 1 t/m 8  Opening Project Herfst 

 

November 
6 

1 /2 a 
1 /2 b 
1/ 2c 

13.15- 
14.00 Zwier                            Voorstelling  gymzaal Noorderbreedte 

10 1 t/m 8   Nationaal Schoolontbijt 
10 5  Schaatsdag 
12 1 t/m 8 10.00 School-kerkdienst                                                  Pauluskerk 
13 3a 13.00 De kleurkamer                                                      Speellokaal 
13 7, 8 13.15 The Match                                     Voorstelling De Speeldoos 

23 3b 
4 

10.00 
13.00 De kleurkamer                                                     Speellokaal 

21-22-23 1 t/m 8  10 minuten voortgangsgesprekken   (facultatief) 

21-22-23 1 t/m 8  Na schooltijd kunnen ouders binnen lopen om de Project 
Herfst te bekijken. 

 

December 
5 1 t/m 8  Sinterklaas 

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. 

15 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 
    

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 (alle leerlingen vrij) vrijdag 8 juni 2018 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 






