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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 5
Baarn, 13 oktober 2017.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Tabitha Overeem. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.
Verhalenrooster Kind op Maandag.
Van de zomer tot de herfstvakantie lazen we verhalen over Jakob. In deze weken gaat het verhaal verder met
de zoons van Jakob. Jozef is een ‘meesterdromer’, maar wordt door zijn broers in een put gegooid en als slaaf
verkocht naar Egypte. Daar wordt hij onderkoning en komen zijn eigen broers graan bij hem kopen. Uiteindelijk
ziet ook zijn oude vader hem weer terug.
Week 43 ■ 23/10 - 27/10
Ik ben veranderd
Genesis 32: 23-33, Genesis 33: 1-11
en Genesis 35: 6-18
Lang geleden is Jakob weg gegaan
van zijn familie. In de verhalen van
deze week ziet hij zijn broer Esau
terug. Voordat het zover is worstelt
hij bij de Jabbok en krijgt hij een nieuwe naam:
Israël. Die naam laat zien dat Jakob veranderd is.

Week 44 ■ 30/10 - 03/11
In je dromen!
Genesis 37: 1-36 en Genesis 39:
1-6
Jozef droomt over zichzelf en
zijn broers: Hij ziet hoe ze
allemaal voor hem buigen.
Maar de werkelijkheid is een
nachtmerrie, als Jozef in een
put gegooid wordt en als slaaf verkocht naar Egypte.
Daar komt hij terecht in het huis van Potifar.

Een bijzondere dag.
Het was afgelopen dinsdag ‘Dag van de Duurzaamheid’ en daarom was Prinses Laurentien in kasteel
Groeneveld in Baarn. Ze presenteerde een kinderboek met als onderwerp hoe we verstandig met ons voedsel
om kunnen gaan.
De kinderen van groep 3 waren hiervoor uitgenodigd.
Bekende Nederlanders zoals meteoroloog Helga van Leur uit Vleuten en DJ Gregor Salto lazen de kinderen voor
uit het boek 'De wereld van voedsel'.
Er was gelegenheid om over het boek te praten en om vragen te stellen.
De kinderen hebben genoten van deze ochtend.

Een kleine impressie van de Kinderboekenweek op de Guido de Brès.
Afgelopen dinsdag en donderdagmiddag was het feest bij de kleutergroepen. Om de Kinderboekenweek te
vieren zijn de grootouders uitgenodigd om te komen voorlezen aan groepjes kinderen.Het was een groot
succes en zowel de kinderen als de grootouders hebben enorm genoten!
Ook hebben alle groepen een mooi voorleesboek gekregen bij de opening van de Kinderboekenweek, deze
hebben we uitgebreid behandeld. Hier hebben we ook nog eens mooie knutselwerkjes bij gemaakt!
De leerlingen van groep acht hebben met elkaar tien prachtige prentenboeken gemaakt in het kader van de
Kinderboekenweek. Er is door de leerlingen van groep acht heel veel aandacht besteed aan het uitwerken van
een korte verhaallijn en een mooie vormgeving in de vorm van illustraties en zelfs bijvoorbeeld  "voel"elementen!
Wat is nu leuker dan deze mooie zelfgemaakte prentenboeken voorlezen aan een echt publiek? Op woensdag
11 oktober is door groep acht voorgelezen en verteld uit de prentenboeken aan de groepen 1/2 en op
donderdag 12 oktober werd voorgelezen aan de leerlingen van de groepen 3. Een daverend succes, er werd
met open mond geluisterd en de kinderen waren op een mooie manier samen aan het leren!
De week werd afgesloten met het vieren van de verjaardagen van alle leerkrachten. Het was een “griezelig”
gezellig feest met muziek, dans, spel en nog veel meer. Dank aan alle leerlingen en ouders om dit feest te doen
slagen.

Herfstperiode.

Onderwerp:techniek;programmeren 



Op vrijdag 27 oktober starten wij met het herfstproject.
De school wordt door de leerlingen in herfstsfeer gebracht.
In de verschillende lessen zal het thema herfst naar voren komen.
Programmeren
In alle groepen gaan we aandacht besteden aan programmeren.
Wat is programmeren? Alle sites, programma's en spelletjes die je ziet op het internet zijn door iemand
gemaakt. Die persoon heeft dit gemaakt door dit te programmeren. Diegene schrijft dan eigenlijk een instructie
uit voor de computer en deze voert deze instructie uit. Deze instructie wordt gedaan in programmeertaal. Je
geeft daarbij stapjes die de computer op volgorde uitvoert. Ook apparaten buiten de computer worden
geprogrammeerd. Ze worden zo ingesteld dat ze werken, zoals jij wil dat deze werken.
Opening
De centrale opening in de hal is voor alle leerlingen op vrijdag 27 oktober. Het thema programmeren wordt
door groep 3B en 5A op een ludieke manier geïntroduceerd.
Verwerking
Van 25 oktober tot 24 november gaan alle kinderen aan het werk met programmeren.
In de onderbouw wordt gewerkt met het boek: “Hello Ruby” en worden de Bee Bots uitgeprobeerd.
In de hogere groepen wordt gewerkt op de chromebooks met het programma Bomberbot.
Presentatie
Een aantal leerlingen uit groep 7 en 8 maakt een vlog van alle activiteiten van deze periode.Dit wordt op 22,23
en 24 november in de hal gepresenteerd.
Op deze middagen zullen ook de robots die door alle leerlingen gemaakt zijn, tentoongesteld worden in de hal.
U bent van harte welkom om de activiteiten van deze periode te komen bewonderen.

Even voorstellen…!
Mijn naam is Rosa Prins, ik ben 19 jaar en ik woon in Baarn. Ik heb net mijn studie onderwijsassistent
afgerond en ik ben in september begonnen aan de Marnix Academie in Utrecht. Verder werk ik in het
weekend bij de HEMA en zit ik op volleybal. Ik kom stage lopen op de donderdag en af en toe een hele
week (Stageweek). Mijn stage in groep 5 duurt ongeveer een half jaar en dan zal ik
in de onderbouw stage gaan lopen. Ik kijk er heel erg naar uit om met de kinderen van groep 5 veel te
leren!
Fietscontrole.
Op vrijdag, 27 oktober, vindt de fietscontrole voor groep 5 t/m 8 plaats. De controle  start om 8.30 uur.  Als u
tijd hebt om te helpen, horen wij dat graag!
Via onderstaande link kunt u zien aan welke punten een veilige fiets voldoet. Wilt u de fiets van uw zoon of
dochter thuis vast nakijken op deze punten om teleurstellingen te voorkomen?
https://vvn.nl/sites/default/files/Handleiding%20fietscontrolekaart_1.pdf
Namens de verkeerscommissie, Eric Bakker en Veerle Lucas.
Schoolfotograaf.
Afgelopen dinsdag  zijn de inlogkaarten, van foto Koch, met daarop een portretfoto van uw kind(eren)
uitgedeeld. Met de inloggegevens kunt u de portretfoto's en de groepsfoto bestellen. Tot 18 oktober kunt u
van de gratis groepsfoto actie  profiteren. In de bijlage vindt u een herinnering.
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs.
Woensdagavond 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!
Schoenmaatjes. 2017.
Graag vragen wij u om mee te werken aan Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in
Nederland een schoenendoos versieren en vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in landen als Albanië, Moldavië, Irak en  Ghana.  De afgelopen jaren zijn miljoenen kinderen
verrast met een schoenendoos. Wij doen als school dit jaar aan deze actie mee.

In de bijlage vindt u meer informatie.

Sinterklaasfeest.
Op dinsdag 5 december vieren we het sinterklaasfeest. Op die dag zijn alle groepen tot 14.00 uur op school.
Er wordt die dag op school geluncht. Eten en drinken meebrengen. Voor het pauzemoment wordt gezorgd.
Herfstvakantie.
Vanaf maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober is de school gesloten. Iedereen een fijne
herfstvakantie gewenst.
Een bericht vanuit de Adventkerk in Baarn.

Dankdag.

Wanneer:
woensdag 1 november 2017
Thema:
‘Blij verrast’
Tijd:                       15.00 uur,
Plaats:                   Adventkerk Nassaulaan 17 in Baarn.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender  Ouders
2017 - 2018

Oktober
16-20
23
27
week 43

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

9.00

Herfstvakantie
GPS Herfst
Fietscontrole
Opening Project Herfst

November
6
8
10
10
12
13
13
23
21-22-23
21-22-23

1 /2 a
1 /2 b
1/ 2c
8
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
19.30

10.00
13.00
13.15
10.00
13.00

Informatieavond groep 8 Voortgezet Onderwijs
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 Continurooster. Alle leerlingen om 14.00 uur vrij.
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
30
1/2

9.00
19.00

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

a,b,c

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

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

1 t/m 8

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

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

8
1 t/m 8
8
4,5
1 t/m 8

9.00

Leskist Bijen
Afsluiting Project Lente
Bijenles                                                             Groene Inval
School-zwemfestijn
2e Pinksterdag                                              alle kinderen vrij

22
22
24
28-5/15-6

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

10.00
11.00
13.15

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

