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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 7 
 
Baarn, 17 november 2017. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s),  
  
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 47 ■ 20/11 - 24/11 
Mijn familie 
Genesis 43: 15-34, Genesis 44: 1-3 en Genesis 45 
Na veel gebeurtenissen maakt Jozef zich bekend aan 
zijn broers. Hij straft hen niet voor hun daden, maar 
vertelt dat God zelf het zo gewild moet hebben. 
Uiteindelijk wordt ook de 
oude vader Jakob naar 
Egypte gehaald. 

Mijn familie 

Week 48 ■ 27/11 - 01/12 
Laat je stem horen! 
Jesaja 2: 1-5, Jesaja 7: 1-17 en Jesaja 40: 1-11 
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed 
komt in hun land. Maar welke woorden moet hij 
gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden. 
Daardoor kan Jesaja vertellen over de vrede die 
komen zal en hoe God voor de 
mensen zal zorgen. 

Laat je stem horen! 
 

 
 
 
Schoolfruit in  week 47 (20 nov - 24 nov)  
De leerlingen krijgen iedere week op woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès), donderdag en 
vrijdag, fruit of groente rechtstreeks bij de teler vandaan. Het is iets extra’s. In overleg met uw kind kunt u 
het gebruikelijke tussendoortje aanpassen. De komende 
week…………………………………………………………. 
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Terugblik op afgelopen zondag. 
Om negen uur melden de eerste leerlingen van de Guido zich bij de 
Pauluskerk. Er wordt nog een en ander doorgesproken en geoefend. 
Langzamerhand vult de kerk zich. Om 10.00 uur zijn alle banken en 
stoelen bezet.  We kunnen terugkijken op een mooie, inspirerende 
kerkdienst samen met de Pauluskerk. Dank aan alle kinderen, 
leerkrachten, dominee Los en dominee (juf) Marjan van der Wal en u 
als ouders. 
 
Voortgangsgesprekken. 
Op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Deze zijn 
facultatief. De definitieve tijd(en) heeft u inmiddels via Schoolgesprek ontvangen. 
 
Juf Petry Meurs is verhuisd en gaat daarom stoppen op de Guido. 
Petry Meurs, leerkracht van groep 5a, gaat per 1 januari 2018 onze school verlaten. Wij zijn inmiddels met 
elkaar in gesprek om een goede oplossing te vinden voor de ontstane vacature. Onderstaand bericht hebben de 
ouder(s), verzorger(s) van groep 5a deze week ontvangen. 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
De afgelopen 2,5 jaar heb ik met veel plezier op de Guido de Brès gewerkt. In de zomervakantie hebben wij ons 
huis in Leusden verkocht en hebben een huis in Zevenaar gekocht. Hier zijn we tijdens de herfstvakantie naar 
toe verhuisd. Wij zijn met ons gezin naar Zevenaar verhuisd om dichter bij onze families te kunnen zijn. 

   Gezien de afstand van Zevenaar naar Baarn heb ik besloten om de fijne tijd bij de Guido op te zeggen en werk te  
    gaan zoeken in de buurt van Zevenaar; dit ga ik per 1 januari doen. 
    Met vriendelijke groet, 
    Petry Meurs. 
 

Schoolfonds. 
Op bladzijde 14 van onze schoolgids (zie website) vindt u de benodigde informatie betreffende het schoolfonds.  
Met uw bijdrage kunnen we weer veel projecten realiseren. Speerpunten zijn kunst en cultuur, de jaarlijkse 
vieringen, oudercontact. 
Begin volgende week ontvangt u via uw oudste zoon of dochter een enveloppe met daarin een rekening die u 
kunt gebruiken voor het betalen van de ouderbijdrage. 
Met vriendelijke groet, 
Marjolein Gorter (voorzitter) 
Marcia Mreijen (penningmeester) 
 
Kerstviering op de Guido de Brès. 
Op donderdag 21 december vieren we kerst op school en ‘s avonds in de Pauluskerk. 
Deze dag volgen wij een continurooster en zijn de kinderen om 14.00 uur uit.  
Tussen de middag gaan de kinderen genieten van een kerstlunch. Er komt een intekenlijst bij de klas waarop je 
kunt aangeven wat je meeneemt. De kinderen nemen ook bord, beker en bestek mee.  
Om 19.00 uur is de kerstviering in de Pauluskerk. De kinderen die een rol hebben in de musical moeten om 
18.00 uur aanwezig zijn. Hierover volgt later meer informatie.  
 
 
 



 
 
 
 

Activiteitenkalender  Ouders 

2017 - 2018 
 

 

November 
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 Continurooster. Alle leerlingen om 14.00 uur vrij. 

21 1 t/m 8  Kerstviering. Continurooster. Alle leerlingen om 14.00 uur 
vrij. Kerstviering in de Pauluskerk begint om 19.00 uur. 

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. 

16 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 19.00 Schoonmaakavond 



a,b,c 
 

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 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 






