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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 4
Baarn, 29 september 2017.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
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 40 ■ 02/10 - 06/10
Laat me gaan
Genesis 30: 25-43 en Genesis 31: 1-24
Jakob wil weg bij Laban, hij wil terug naar waar hij
vandaan komt. Van Laban mag hij de gespikkelde en
gevlekte dieren meenemen, maar hoeveel zijn dat er
eigenlijk? Uiteindelijk vertrekt Jakob als Laban het
niet doorheeft.
Laat me gaan.

Week 41 ■ 09/10 - 13/10
Horen wij nog bij elkaar?
Genesis 31: 25-35, 43-54 en Genesis 32: 1-22
Horen Jakob en Laban en nog bij elkaar? Of eindigt
hun gezamenlijke verhaal met een ruzie over
godenbeeldjes? Uiteindelijk sluiten ze een verbond.
Jakob gaat verder, op weg naar zijn broer Esau. Zijn
zij nog familie na alles wat er gebeurd is? Als ze
elkaar weer zien, blijkt
dat ze nog steeds bij
elkaar horen.
Horen wij nog bij elkaar?

Leerlingenraad.
Dit schooljaar start de Guido voor het eerst met een leerlingenraad. De verkiezingen zijn geweest en de
volgende leerlingen zijn gekozen:
Eliza groep 5a, Tijn groep 5b, Nikita groep 6, Max groep 7 en Lotte groep 8.
De kinderen die gekozen zijn, zijn de vertegenwoordigers van hun klas. Alle
kinderen kunnen punten inbrengen die tijdens de vergadering van de
leerlingenraad besproken worden. Op deze manier willen wij de
betrokkenheid van onze leerlingen vergroten en met en van elkaar leren.
De leerlingenraad wordt begeleid door juf Henriëtte en juf Annemiek.
U hoort binnenkort meer van ons!

Tentoonstelling zomerproject.
Op woensdagmiddag 11 oktober van 12.00 uur tot 13.00 uur is er de gelegenheid om het werk, dat de
leerlingen afgelopen periode hebben gemaakt te bekijken. Ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s , u bent
van harte welkom.
Goed nieuws! Uw school mag deelnemen aan EU-Schoolfruit 2017-2018.
Ook dit schooljaar doen we mee aan het Europees schoolfruit- en groente programma.
Wat is nu de planning?
● In de week van 13 november starten de leveringen.
● De leveringen lopen t/m week 16 in 2018 (totaal 20 weken)
● Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen een portie fruit of groente.
10 tips:
1. Variatie is goed.
Het is niet alleen lekker om veel verschillende soorten fruit en groente te eten, maar ook goed voor de
smaakontwikkeling van uw kind. Bovendien zitten in elke soort weer net andere gezonde stoffen.
2. Het kan in weinig tijd.
Een banaan, mandarijn, kleine appel, een stuk komkommer, wat cherrytomaatjes of een wortel doet u ’s
ochtends zo in de tas.
3. Het kan in iets meer tijd.
Wanneer u er iets meer werk van wilt maken, kunt u stukjes kiwi snijden en mengen met wat druiven.
4. Doe samen boodschappen.
Neem uw kind een keer mee naar de supermarkt en kijk welke soorten hij of zij het liefst zou willen.
5. Vergeet de groente niet.
Rauwkost, zoals stukjes wortel, komkommer, paprika en tomaatjes zijn ook lekker gezond voor tussendoor. Een
portie voor het tienuurtje is al snel 50 gram. Dat is al 1/3 van wat een kind dagelijks minimaal nodig heeft aan
groente.
6. Denk ook aan de lunch.
Als u fruit en groente meegeeft voor het tienuurtje, kunt u direct ook iets extra’s in de broodtrommel doen.
Denk aan een bekertje magere yoghurt met fruit of een bakje rauwkost.
7. Geef geen vruchtensap mee.
Een aantal soorten vruchtensap leveren een deel van de gezonde stoffen die ook in fruit zitten, maar er zitten
ook veel calorieën in. Daarom is de slimste keuze voor tien uur: een echt stuk fruit en water.
8. Doe mee!
Kinderen die meedoen met schoolfruit, blijken ook thuis vaker fruit en groente te kiezen. Het is slim om ook
thuis de fruitschaal in het zicht te zetten. Zo krijgt al snel het hele gezin meer vezels, vitamines en mineralen
binnen.
9. Gebruik een goed bewaardoosje.
In speelgoedwinkels en winkels voor huishoudelijke artikelen zijn steeds meer leuke, kleine bewaardoosjes
voor schoolfruit te koop. Een gewoon afsluitbaar bakje werkt ook prima. Zo kunt u uw kind ook kwetsbaar fruit
meegeven of bijvoorbeeld een kleine fruitsalade van stukjes appel en banaan.
10. Kies voor groen.
Wanneer u voor duurzaam wilt kiezen, zoek dan naar fruit/groente van het seizoen, uit de buurt, uit de volle
grond.
Kinderboekenweek en verjaardag van de leerkrachten.
De Kinderboekenweek 2017 staat in het thema van “Griezelen”. De 63ste editie van de
Kinderboekenweek vindt plaats van 4 t/m 15 oktober 2017. Onderwerpen om over in
gesprek te gaan kunnen zijn: Wees maar niet bang, Iedereen is toch wel eens bang, toch?
Waar haal je de moed vandaan? Ik ben ben bij je. Pak mijn hand maar.
Op de Guido de Brès vindt de opening plaats op dinsdagmiddag 3 oktober. De afsluiting is
op vrijdag 13 oktober.
Belangrijke informatie over 13 oktober:
Op vrijdag 13 oktober vieren alle juffen hun verjaardag. Deze dag mogen de kinderen en
leerkrachten natuurlijk 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.

Bericht van Natuur-en Milieucentrum De Groene Inval.
Na de herfstvakantie starten wij weer met een bloemschikcursus speciaal voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. De
cursus start op 30 oktober, loopt door tot 14 december en wordt dan afgesloten met het maken van een
kerststukje. In 7 lessen wordt jullie handigheid bijgebracht in het knutselen met verschillende natuurlijke
materialen. Het cursusgeld bedraagt € 20. Dit is inclusief alle materialen. Vind je het leuk om creatief bezig te
zijn, geef je dan snel op, de volgende dagen zijn beschikbaar:
Dinsdag, woensdag en donderdag van 15:45-16.45 uur.Aanmelden tot 12 oktober en vol is vol!
Voor meer informatie kunt u bellen met Paul Smet (035)5416013 of per mail i nfo@degroeneinval.nl of kom
even langs op de De Geerenweg8. Kijk ook eens op onze website: w
 ww.degroeneinval.nl
Steun van ouders bij staking.
We waarderen het zeer dat we tot nu toe positieve reacties krijgen van
ouders m.b.t. de staking van volgende week donderdag. Zo lijken alle
ouders ook een oplossing gevonden te hebben voor wat betreft de
opvang van hun kind(eren). Heel fijn! Ook is in de groepen met elkaar
gesproken over de staking van 5 oktober a.s.
Inmiddels is er nog een manier waarop u de onderwijs actie kunt
ondersteunen. ‘Ouders van waarde’ is onze landelijke ouderorganisatie van het christelijk, katholieke en
oecumenische onderwijs. Daarnaast bestaat er ook een oudervereniging die alle ouders in het openbaar
onderwijs vertegenwoordigt, de VOO. Beide organisaties roepen nu alle ouders en grootouders van
de huidige leerlingen in het basisonderwijs op om de petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’ te
ondertekenen. Dit kan via http://www.voo.nl/info/petitie  Deze petitie zal op de stakingsdag in Den
Haag aan de Tweede Kamer worden aangeboden. We stellen het zeer op prijs wanneer u deze petitie
zou willen ondersteunen. U hebt er immers belang bij dat uw kinderen ook in de toekomst kunnen
rekenen op goed onderwijs en goede leerkrachten.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender  Ouders
2017 - 2018

Oktober
2-13
3
4
4-15
5

4 t/m 8
3a
3b

11

1 t/m 8

13
16-20
23
27

1 t/m 8
1 t/m 8
7
5 t/m 8

9.00
9.00

DMT/AVI tussen toetsing
Bosgeheimen
Bosgeheimen
KInderboekenweek
School gesloten i.v.m. lerarenstaking.

12.00Tentoonstelling Zomerproject
13.00
Verjaardagsfeest van alle juffen ( groep 5 t/m 8 om 14.00 vrij)
Herfstvakantie
9.00 GPS Herfst
Fietscontrole

week 43

1 t/m 8

Opening Project Herfst

November
6
10
10
12
13
13
23
21-22-23
21-22-23

1 /2 a
1 /2 b
1/ 2c
1 t/m 8
5
1 t/m 8
3a
7, 8
3b
4
1 t/m 8

13.15Zwier                            Voorstelling  gymzaal Noorderbreedte
14.00

10.00
13.00
13.15
10.00
13.00

Nationaal Schoolontbijt
Schaatsdag
School-kerkdienst                                                  Pauluskerk
De kleurkamer                                                      Speellokaal
The Match                                     Voorstelling De Speeldoos
De kleurkamer                                                     Speellokaal
10 minuten voortgangsgesprekken   (facultatief)
Na schooltijd kunnen ouders binnen lopen om de Project
Herfst te bekijken.

1 t/m 8

December
5
1 t/m 8
25-12/ 5-01 1 t /m 8

Sinterklaas
Kerstvakantie

Januari
8 t/m 13-07 7,8
15-26
2 t/m 8
15
7
1/ 2
24
a,b,c
15-29
4
1/2
30
a,b,c

9.00
19.00

Project Vlog it
CITO weken
GPS Winter
Schoonmaakavond
Leskist Pannenkoek
Van wie is die koffer?                                         Leskoffer

Februari
9
14
16
16
19
20-21-22
20-21-22

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

26-02/02-03 1 t/m 8

13.30
9.30
10.15
11.00

Opening Project Winter
Rapport open in ouderportaal.
De Uitvinders       Voorstelling
               De Veerensmederij , Soesterweg 244, Amersfoort
Van wie is die koffer?                                   Bezoek in de klas
1e rapport mee
10 minuten rapport gesprekken
Na schooltijd en tijdens de gesprekken, kunnen ouders
binnenlopen om de Project Winter  te bekijken.
Voorjaarsvakantie

Maart
Leskist Kip
Informatieavond ouders   Verkeersexamen

3-12
12

5
7

12-23
14
23
30-03/
02-04

1 t/m 8
7
7 en 8

Verkeersweken
Boomfeestdag
Schoolvoetbaltoernooi

1 t/m 8

Pasen

April
5
6
9
9
9-23

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

15
4
20
1 /8
27-04/11-0
1 t/m 8
5

9.30
10.45
9.30

9.30

Verkeersexamen Theorie
Carillonproject                                                        Pauluskerk
Carillonproject                                                       Pauluskerk
Opening Project Lente
Project Rondje Zuivel
Op zoek naar de natuur                                        Groeneveld
Koningsspelen
Meivakantie

Mei
14-28
16
17
17
21
22
22
24
28-5/15-6

8
1 t/m 8
8
4,5
1 t/m 8
7
3a
3b
4
7
1 t/m 8

9.00

10.00
11.00
13.15

Leskist Bijen
Afsluiting Project Lente
Bijenles                                                             Groene Inval
School-zwemfestijn
2e Pinksterdag                                              alle kinderen vrij
Verkeersexamen   posten-avond
Wie woont of werkt waar?                                   Pauluskerk
Verkeersexamen Praktijk
CITO weken

Juni
7
8
11
19
22
25
week 26
27
27

7,8
Atletiekdag
1 t/m 8
Studiedag                                                   Alle kinderen vrij
6
9.00
Polderproject
5a
9.00-12.00 Boerderijbezoek
6
Floriade
5b
9.00-12.00 Boerderijbezoek
7
Fietstocht P
 older
1 t/m 88
Rapport open in ouderportaal.
1/ 2
19.00 Schoonmaakavond

a,b,c

Juli
2
3-4-5
10
11
13
16-07/24-0
8

1 t/m 7
1/ m 7
1 t/m 7
1 t/m 8

2e rapport mee
10 minuten gesprekken (facultatief)
Afscheid gr 8
Sport en Speldag
Laatste schooldag
Zomervakantie

Vakantierooster 2017 2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie
Studiedagen:
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Studiedag (alle leerlingen vrij)

maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017
maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
vrijdag 30 maart t/m maandag  2 april 2018
vrijdag 27 april t/m vrijdag  11 mei 2018
maandag 21  mei 2018
maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018
maandag 18 september 2017.
vrijdag 8 juni 2018

