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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 4
Baarn, 28 september 2018.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Verhalenrooster Kind op Maandag.
We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de Israëlieten in Egypte: een slavenvolk,
dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer, vindt God. De slaven mogen vrij zijn, ze mogen op
weg naar een veelbelovende toekomst. En Mozes speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao
gaan en het volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf ook niet goed meer
hoe het verder moet. Maar dan weet God het wel.
Week 40 ■ 01/10 - 05/10
Kun jij dat oplossen?
Exodus 16: 11-24, Exodus 17: 1-7 en Exodus 18
Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en
gemopper. Moet Mozes dat allemaal oplossen? God
helpt, met brood uit de hemel en water uit de rots.
En Jetro vertelt Mozes dat hij niet alles zelf moet
willen oplossen, anderen moeten hem daarbij
helpen.

Week 41 ■ 08/10 - 12/10
Pas op!
Breekbaar Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31:
18
Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen
tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op weg naar
het beloofde land. Het is een kostbaar verbond,
maar ook een
breekbaar verbond.
Je
moet er zuinig op
zijn!

Schoolfotograaf.
Op maandag 1 en woensdag 3 oktober komt de schoolfotograaf op school. Foto Koch schoolfotografie uit
Baarn zal de foto’s maken. De volgende dagindeling wordt aangehouden:
- Op maandag 1 oktober worden vanaf 8.15 uur er broer- en zus foto’s gemaakt met kinderen van
thuis, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De fotograaf zal doorgaan tot iedereen is geweest.
- Op maandag 1 oktober vanaf 15.00 uur tot 16.00 uur kunt u zich melden voor de broer- en zus
foto,s met kinderen van de middelbare school. De fotograaf zal doorgaan tot iedereen is
geweest.
- Op woensdag 3 oktober wordt het maken van de groepsfoto’s afgerond.
U bent op maandag 1 oktober van harte welkom met uw kinderen. U hoeft zich hiervoor vooraf niet op te
geven! De broer- en zus foto’s met kinderen die hier op school zitten worden tijdens schooltijd gemaakt.
De schoolfoto’s worden gemaakt in het speellokaal van het kleutergebouw. De kleuters mogen een knuffel
meenemen voor op de foto. De ouderraad heeft de organisatie voor deze dagen in handen.
Met vriendelijke groet,
namens de ouderraad,

Marjolein Gorter.
Kinderboekenweek.
Vandaag hebben we samen de opening van de kinderboekenweek gevierd. Het
thema is dit jaar: “Vriendschap, kom erbij!”. Prachtig om te zien hoe leerlingen
van groep 8 jongere leerlingen interviewden. Een van de vragen was: Wat is
een vriend nu eigenlijk? Een paar antwoorden. Iemand waarmee je gaat
spelen. Of gewoon…... Frits.
Mooie antwoorden.
Binnenkort ontvangt u in een aparte brief meer informatie betreffende de
afsluiting van de kinderboekenweek.

Studiedag leerkrachten op maandag 29 oktober en maandag 10 december 2018.
Op maandag 29 oktober hebben de leerlingen van alle groepen vrij i.v.m. de geplande studiedag van de
stichting PCBO Baarn Soest.
Op maandag 10 december is er een studiedag gepland waarop wij als team spreken over het vak rekenen. Deze
dag stond nog niet in het rooster. Ook op die dag zijn alle leerlingen vrij.
Schoolgids 2018 2019
U kunt de schoolgids vinden op onze website onder het tabblad school- schoolgids- Schoolgids Guido de Brès
2018-2019.
Roken bij het hek.
Soms gebeurt het dat ouders nog even blijven kletsen bij het hek onder het genot van
een sigaretje. Wij willen u vragen om in de nabijheid of in het zicht van kinderen niet te
roken. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Goed nieuws! Uw school mag deelnemen aan EU-Schoolfruit- en groente programma 2018-2019.
Ook dit schooljaar doen we mee aan het Europees schoolfruit- en groente programma.
Wat is nu de planning?
● In de week van 12 november starten de leveringen.
● De leveringen lopen t/m 19 april 2019 (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.

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender voor ouders 2018 - 2019

Oktober
1
3
3-14
22-26
29
29-10/ 19-07
29-10/ 19-07

1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/ m8
1 t/m 8
Team
1 /2
3, 4a, 4b

Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag van de Stichting
Project Kijken en kieken
Project Foto’s van vindsels
November

2
9
20
22

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

Fietscontrole
Nationaal schoolontbijt.
10- minutengesprekken
10- minutengesprekken
December

Kinderen vrij

5
10
21
24-12
4-01

1 t/m 8
1 T/M 8
1 t/m 8

12.00

1 t/m 8

Sinterklaas
Studiedag. De leerlingen zijn vrij.
De kinderen zijn vrij
Kerstvakantie

Januari
14
16-30
24

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

13.00-14.00 De waanzinnige boomhut
CITO weken
19.00
Schoonmaakavond

Speeldoos

Februari
12
13
13
18
19
21
25-02
01-03

1 /2 a
1 /2 b

13.30-14.30
10.00-11.00

1 /2 c
2 t/m 8
2 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

11.00-12.00

De Stilte

Speellokaal

De Stilte

Speellokaal

Rapport open in ouderportaal
1e rapport mee
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken

1 t/m 8

Voorjaarsvakantie

Maart
13
18-22
22
25- 5 april

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

Boomfeestdag
Week van de Lentekriebels
Voetbaltoernooi
Verkeersweken.
April

1
12
18
19-04
04-05

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

9.45-11.45

1 t/m 8

Zeefdrukken
Koningsspelen
Paasviering

In de klas of FrontaalKunst

Meivakantie

Mei
14
21

8
8
5

23
30-31

6a,6b
1 t/m 8

13.15-14.45
13.15-14.45
9.00-10.00
10.30-11.30

Les: “Nee, ik doe niet mee”.
Les: “Nee, ik doe niet mee”.
Instrumenten Circuit

Op school

Hemelvaartsdagen
Juni

3-14
6
10
14

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

CITO weken
Atletiekdag
2e Pinksterdag
11.00-12.00 Slotconcert

Speeldoos

21
26

Team
1 /2

Studiedag
Schoonmaakavond

19.00

alle kinderen vrij

Juli
3-5
19

8
1 t/m 7

Vakantierooster 2018/ 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend/ meiweek
Hemelvaartsdagen
Pinksterweekend
Zomervakantie
Laatste middag

Schoolkamp Leusden
Laatste schooldag. (middag vrij)

maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019
vrijdag 19 juli 2019

Studiedagen:
Studiedag stichting PCBO Baarn Soest
Studiedag
Studiedag eindejaar

Maandag 29 oktober 2018. (alle leerlingen vrij)
Maandag 10 december (alle leerlingen vrij)
Vrijdag 21 juni 2019. (alle leerlingen vrij)

