
 
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, 31 augustus 2018. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Nick, Daan, Mats, Jasmijn, Ian, Madelief, Ayse, Nikki, Yara,  Een fijne tijd 
toegewenst op de Guido de Brès. 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag. 
Wanneer ben je een held? Over welke eigenschappen moet je beschikken, wat moet je doen en wat moet je 
zeggen? In deze periode lezen we verhalen over Mozes. Hij is in zekere zin ‘de held van Israël’. Hij gaat naar de 
farao om te zeggen dat hij zijn slaven moet laten gaan en leidt het volk door de woestijn naar het beloofde 
land. Maar wat voor held is hij? Om te beginnen is hij een held die eerst zelf gered moet worden. Zijn moeder 
legt hem in een mandje tussen het riet, waar de dochter van de farao hem vindt. Hij is een held die moet 
vluchten omdat hij iets stoms doet. Een held die niet durft, als God hem vraagt om naar de farao te gaan. Een 
held die twijfelt aan zichzelf en God steeds weer om hulp vraagt. Daarmee laat hij zien hoe je in Gods ogen held 
kunt zijn: door kwetsbaar en afhankelijk te durven zijn, en door je verbonden te voelen met andere mensen en 
met God. 
Kinderen kunnen vandaag ook een held zijn. Niet door alles perfect te doen en nooit fouten te maken, niet door 
het gevoel te hebben dat ze alles kunnen. Maar wel door te weten dat ze gewaardeerd en gedragen worden. 
Dat je best eens aan jezelf mag twijfelen, en dat je dan toch mag proberen – want van je fouten leer je het 
meest. 
Als wij kinderen als ‘helden’ zien, hoeven we niet te zeggen dat alles wat ze doen geweldig is. (Zulke helden 
kent de bijbel ook, maar daar loopt het meestal minder goed mee af.) Misschien kunnen de verhalen van deze 
periode een oproep zijn om kinderen ook te zien in hun geploeter en hun kleine mislukkingen. Mozes en de 
Israëlieten waren ook niet meteen in het beloofde land, daar deden ze veertig jaar over. Soms helpt het als we 
kinderen even bij de hand nemen en naast ze gaan staan, zoals Aäron dat deed bij Mozes. Dan kunnen ze weer 
verder op de weg van de ware held. 
 

Week 36 ■ 03/09 - 07/09 

 
Wie ben jij eigenlijk? 
 
Exodus 1 en Exodus 2: 1-22 
Mozes wordt door zijn 
moeder in een mandje 
gelegd en gevonden door 
de dochter van de farao. Hij hoort bij het 
Hebreeuwse volk, maar groeit op in het paleis. Wie is 
hij eigenlijk: een Hebreeër of een Egyptenaar? Als 
Mozes ziet hoe een slaaf wordt mishandeld, slaat hij 
een Egyptenaar dood. Hij moet vluchten. 

 

Week 37 ■ 10/09 - 14/09 

 
Ik heb jou nodig! 
 
Exodus 3: 1-14, Exodus 3: 
15-4: 21 en 27-31 
God heeft Mozes nodig: 
Hij moet naar de farao van Egypte gaan om te 
zeggen dat hij het slavenvolk moet laten gaan. 
Mozes aarzelt en zegt dat hij het niet kan. 
Uiteindelijk gaat hij toch, zijn broer Aäron gaat met 
hem mee. 
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Veldwerkdag op vrijdag 14 september voor de groepen 3 t/m 8. 
Op vrijdag 14 september zijn alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 uitgenodigd door de Marnix Academie 
(PABO) om naar Scoutingcentrum Buitenzorg (Amsterdamsestraatweg) te komen. 
(https://buitenzorg.scouting.nl). Daar zijn vierdejaars studenten bijeen voor een kamp waar ze lessen op het 
gebied van WNT (wetenschap, natuur en techniek) hebben voorbereid en deze graag aan de leerlingen willen 
geven. 
De groepen 3 t/m 5 worden om 8.30 uur verwacht. ( 8.30 uur - 10.30 uur)  en de groepen 6 t/m 8 om 11.00 uur 
(11.00 uur - 13.30 uur) De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 nemen zelf hun lunch mee naar Buitenzorg. 
Het zou heel fijn zijn wanneer ouders van de groepen, welke niet op de fiets kunnen gaan, in overleg met de 
leerkracht en klassenouder het vervoer van en naar het scoutingcentrum  voor hun rekening willen nemen. We 
hebben u dringend nodig!!!! 
Nadere informatie ontvangt u van de leerkracht. 
 
Informatieavond voor de groepen 1 /2, 3 en 8.  
De informatieavond voor de groepen 1 /2, 3 en 8 staat gepland op woensdag 12 september. U vindt deze data 
in de activiteitenkalender. 
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 op vrijdag 7 september de informatie over de gang van zaken in de groep per 
mail van de leerkracht. 
 
Leerlingenlijst 2018-2019. 
In het ouderportaal kunt u de namen en adressen vinden van de klasgenoten van uw zoon of dochter. U 
ontvangt 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. 
 
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.  
 
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. 
 
10 minuten gesprekken. 
Op dinsdag 18 en donderdag 20 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           - Heeft u tips voor ons in de omgang met uw kind? 
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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 minutengesprekken gaat digitaal. We gebruiken hiervoor het instrument: “Het 
Schoolgesprek”. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jan Visscher. 

 

 

 

 
Activiteitenkalender voor ouders  2018 - 2019 

 

 

September 

12 
  8 

 
3 en 1 /2 

19.00-20.00 
 

20.00-21.00 

Informatieavond groep 8 
 
Informatieavond Groep 1 /2 en groep 3 

14 3 t/ m 8  Veldwerkdag  i.s.m de Marnix Academie 

17 
7 
 

10.30 
11.15 

Golfclinics 1e groep 
Golfclinics 2e groep 

18 1 t/m 8  10 minuten kennismakingsgesprekken 
20 1 t/m 8  10 minuten kennismakingsgesprekken 

24 
7 10.30 

11.15 
Golfclinics 1e groep 
Golfclinics 2e groep 

 

Oktober 

1 1 t/m 8 Schoolfotograaf 
3 1 t/m 8  Schoolfotograaf 

3-14 1 t/ m8   Kinderboekenweek 
22-26 1 t/m  8  Herfstvakantie 

29 Team  Studiedag van de Stichting                            Kinderen vrij 
29-10/ 19-07 1 /2  Project Kijken en kieken 
29-10/ 19-07 3, 4a, 4b  Project  Foto’s van vindsels 

 

November 

20  1 t/m 8  10- minutengesprekken 
22 1 t/m 8  10- minutengesprekken 

 

December 

5 1 t/m 8  Sinterklaas 
21 1 t/m 8 12.00 De kinderen zijn vrij 

24-12 
4-01 

1 t/m 8  Kerstvakantie 

 

Januari  



14 5,6a,6b 13.00-14.00 De waanzinnige boomhut                                   Speeldoos 
16-30 3 t/m 7  CITO weken 

24 1 /2 a,b,c 19.00 Schoonmaakavond 
 

Februari 

12    1 /2  a 13.30-14.30  De Stilte                                                            Speellokaal 

 
       13 

   1 /2 b 
 

   1 /2  c 

10.00-11.00 
 

11.00-12.00 

 
    De Stilte                                                        Speellokaal 
 

13  2 t/m 8  Rapport open in ouderportaal 
18 2 t/m 8  1e rapport mee 
19 1 t/m 8  10 minuten gesprekken 
21 1 t/m 8  10 minuten gesprekken 

25-02 
01-03 

1 t/m 8  Voorjaarsvakantie 

 

Maart 

13 7  Boomfeestdag 
18-22 1 t/m 8  Week van de Lentekriebels 

22 7 en 8  Voetbaltoernooi 
 

April 

1 7, 8 9.45-11.45 Zeefdrukken                             In de klas of FrontaalKunst 
12 1 t/m 8  Koningsspelen 
18 1 t/m 8  Paasviering 

19-04 
04-05 

1 t/m 8  Meivakantie 

 

Mei 

14 8 13.15-14.45 Les: “Nee, ik doe niet mee”. 
21 8 13.15-14.45 Les: “Nee, ik doe niet mee”. 

23 

      5 
 

6a,6b 

  9.00-10.00 
 

10.30-11.30 
 

   Instrumenten Circuit                                          Op school 

30-31 1 t/m 8  Hemelvaartsdagen 
 

Juni 

3-14  2 t/m 7  CITO weken 
6 7 en 8  Atletiekdag 
10 1 t/m 8  2e Pinksterdag 
14  5,6a,6b 11.00-12.00 Slotconcert                                                          Speeldoos 
21  Team  Studiedag                                               alle kinderen vrij 
26 1 /2 19.00 Schoonmaakavond 

 

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 3 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: 
Studiedag stichting PCBO Baarn Soest Maandag 29 oktober 2018. (alle leerlingen vrij) 
Studiedag eindejaar Vrijdag 21 juni 2019. (alle leerlingen vrij)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


