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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 11 
 
Baarn, 26 januari 2018. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s),  
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Djani van Reenen. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.  
  
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Er verandert veel, in de verhalen van deze periode. ‘Gewone’ vissers worden leerlingen van Jezus, zieke mensen 
worden beter, planten gaan groeien en stormen komen tot rust. De verhalen laten zien dat alles ten positieve 
kan veranderen. Aan het begin van een nieuw jaar geeft dat hoop en vertrouwen. 
  

Week 05 ■ 29/01 - 02/02 
Mag dat wel? 
Marcus 2: 13-17, 23-28 en 3: 
1-6 
Jezus doet dingen die niet 
volgens de regels zijn. Hij eet 
met tollenaars en zondaars, 
op sabbat plukken zijn leerlingen graan en in de 
synagoge maakt hij iemand beter. Mag dat allemaal 
wel? Jezus vertelt dat het leven voor God het 
allerbelangrijkst is. 

 
 

Week 06 ■ 05/02 - 09/02 

Het groeit zomaar 
Marcus 3: 13-19, 4: 1-20 en 4: 26-34 

Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen 
helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal zaad 
zaait, op de ene plek groeit 
het beter dan de andere. Hij 
vergelijkt het koninkrijk van 
God met een mosterdzaadje: 
dat lijkt misschien klein, maar 
het wordt een grote plant 
waarin de vogels kunnen 
schuilen. 

 
Voortgangsgesprekken. 
Op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 februari vinden de voortgangsgesprekken voor alle groepen 
plaats. Aan de orde komen: sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, voortgang van lezen, 
taal, rekenen en de zaakvakken.  
Tijdens deze gesprekken mag uw zoon of dochter meekomen. 
Vanaf donderdag 8 februari t/m donderdag  15 februari kunt u zich weer digitaal inschrijven via 
het Schoolgesprek. U ontvangt op donderdag 8 februari de digitale uitnodiging. 
Vanaf woensdag 14 februari kunt u het rapport (digitaal) van uw zoon of dochter inzien via het 
ouderportaal. De leerlingen van groep 1 krijgen, afhankelijk van wanneer ze op school komen een 
rapport. 
Op maandag 19 februari krijgen de leerlingen de papieren versie van het rapport mee naar huis. 
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De Nationale Voorleesdagen. 
Van 24 januari t/m 3 februari zijn de Nationale Voorleesdagen 2018. 
Dit jaar staat het prentenboek Sssst! De tijger slaapt van Britta 
Teckentrup centraal. 
De voorleesdagen zijn bestemd voor groep 1 t/m 3. Maar ook in de 
hogere groepen wordt er aandacht besteed aan het voorlezen.  
 
Waarom is voorlezen belangrijk? 
Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en leren hoe 
een goede zin is opgebouwd. Door met het kind ook te praten over 
het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag 
te gaan. 
In de tweede plaats leren kinderen zich goed te concentreren en te luisteren wanneer ze worden voorgelezen. 
Ook stimuleert voorlezen de fantasie van het kind. 
Afhankelijk van het onderwerp van het boek, leert het kind ook veel over de wereld om zich heen, waardoor 
hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen. 
 
Afgelopen woensdag is er in een aantal klassen al voorgelezen door iemand anders dan de eigen juf. Dit maakte 
het voorlezen extra leuk! 
De komende weken wordt er extra aandacht besteed aan voorlezen, en het plezier beleven aan verhalen. 
 
Vanuit de leerlingenraad. 
We zijn nu een paar keer samen gekomen met een enthousiaste groep van 5 leerlingen, één uit elke groep. 
De ideeënbus is in iedere klas geïntroduceerd en wordt elke keer besproken. Er worden suggesties gegeven 
voor de schoolreis van dit jaar. De schoolreiscommissie is op de hoogte gebracht. Spannend. Ook het spelen op 
het schoolplein blijft een onderwerp van gesprek. 
Komende tijd gaat de leerlingenraad helpen om de gevonden voorwerpen onder de aandacht te brengen. Jullie 
horen van ons. 
 
Vakantierooster. 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2018/2019 vindt u aan het einde van deze nieuwsbrief. 
De data van de studiedagen zijn nu nog niet bekend. 

Rookvrije school ook buiten de hekken van school. 
Met de leerlingen spreken we over gezond gedrag, gezond eten en drinken, 
sporten, bewegen. 
In school en op de pleinen kennen wij de rookvrije school. Buiten de hekken is de 
openbare ruimte.  
Nu zou het mooi zijn wanneer er ook buiten de hekken ( tijdens het in - en uitgaan 
van de school) niet wordt gerookt. Wij zijn tenslotte een voorbeeld voor de 
kinderen. Wilt u zich hiervoor inzetten? 
Dank. 
 
Thema Winter 

Olympische Winterspelen 2018 

 

 



 

 

Donderdag 8 februari om 08.45 uur start op school het project “De Olympische Winterspelen” met een 

opening voor alle kinderen in de hal. Tijdens deze openingsdag mogen de kinderen verkleed komen in 

sportkleding of wintersportkleding. 

 

Tijdens het Olympische Winterspelen- project gaan alle groepen werken over een land dat meedoet aan de 

Olympische Winterspelen. 

 

Groep 1/2 Nederland 

Groep 3a Zwitserland 

Groep 3b Oostenrijk 

Groep 4 Zweden 

Groep 5a Finland 

Groep 5b Noorwegen 

Groep 6 Duitsland 

Groep 7 Italië 

Groep 8 Frankrijk 

 
Als ouder(-s) en verzorger(-s) wordt u van harte uitgenodigd het gemaakte themawerk van de groepen in de hal 
en op de gangen te komen bewonderen tijdens de tien- minuten gespreksdagen- en avonden op 20, 21 en 22 
februari a.s. 
 

 

 
 

Activiteitenkalender  Ouders 

2017 - 2018 
 

 

Januari  
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 9.30 Van wie is die koffer?                                   Bezoek in de klas 



1 /2 b 
1 /2 c 

10.15 
11.00 

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 

11 1 /2a,b,c  Studiedag leerkrachten groep 1/2a,b,c De leerlingen groep 
1/2a,b,c zijn vrij. 

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 1 & 2 13.10 Muziekvoorstelling “Zwier” in de Speeldoos. 
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 
14 1/2  Kleuterdag 
14 3 t/m 7  Schoolreis 
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 

2 t/m 4 8  Schoolkamp. 
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 groepen 1/2a,b en c (leerlingen vrij) woensdag 11 april 2018. 
Studiedag (alle leerlingen vrij) vrijdag 8 juni 2018  
 
 
Vakantierooster 2018/ 2019 

Herfstvakantie maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018 
Kerstvakantie  maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie  maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019 
Paasweekend/ meiweek vrijdag 19 april t/m vrijdag 4 mei 2019 
Hemelvaartsdagen donderdag 30 mei t/m vrijdag  31 mei 2019 
Pinksterweekend maandag 10  juni 2019 
Zomervakantie maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019 



Laatste middag vrijdag 19 juli 2019 
 
Studiedagen: 
De studiedagen zijn nu nog niet bekend. 
 






