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. 5
Baarn, 12 oktober 2018.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Anissa. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.
Verhalenrooster Kind op Maandag.
Na de zomervakantie zijn we begonnen met de verhalen van Mozes en het volk Israël. In deze periode horen
we hoe ze aankomen in het beloofde land. Maar in dat land lukt het niet altijd om een gelukkig en goed leven
te leiden. Er komt een tijd waarin mensen maar doen waar ze zelf zin in hebben, in plaats van te luisteren naar
God. Het is de tijd van de rechters. In die tijd wordt Simson geboren, de man met de lange haren en
onwaarschijnlijke kracht. Kan hij een begin maken met de bevrijding van Israël?
Week 42/43 ■ 15/10 - 26/10
Hoe kun je dat nou doen?
Exodus 32: 1-20 en Exodus 34

Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij
dat de Israëlieten een gouden kalf hebben gemaakt
als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit
verontwaardiging gooit hij de stenen tafelen kapot.
Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes
opnieuw zijn tien
woorden van leven.

Week 44 ■ 29/10 - 02/11
Kijk uit!
Numeri 13: 1-33 en Numeri 14: 1-8
Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door
de woestijn, op weg naar het beloofde land. Als ze er
bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op pad om het
land te gaan bekijken. Ze komen terug met goed
nieuws en slecht nieuws: het is een prachtig land,
maar is er wel
plek voor de
Israëlieten?

Grote avonturen beginnen klein.

Op 3 oktober 2018 is geboren Maxime Julia ten Brinke. Maxime is de dochter van
een trotse moeder, juf Liza. De leerlingen van groep 4a hebben een prachtig vlinder
cadeau voor Maxime gemaakt. Wij wensen Maxime, Liza en Michiel een gelukkige
tijd toe.
Kinderboekenweek 2018.
Kom erbij! Kinderboekenweek op de Guido de Brès.
Twee weken geleden zijn wij op school gestart met de kinderboekenweek.
De kinderen uit groep 8 hebben de boeken gepresenteerd die de groepen hebben gekregen en er was een hele
mooie openingsdans.
De afgelopen twee weken is er in de klassen gewerkt aan het thema van de kinderboekenweek.

