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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.  
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Dit jaar hadden wij het geweldige thema vriendschap, met als bijbehorende motto: “Kom erbij! “ 
Vandaag was er ook de mogelijkheid om boeken te ruilen tijdens de boekenruilbeurs. 
En wat een mooie afsluiting van de kinderboekenweek. Alle kinderen hebben gezongen, gedanst of een 
instrument bespeeld. Wat leuk dat er zo veel belangstelling was voor ons optreden! 
 
123Zing. Muziek op school en thuis. 
Sinds dit schooljaar werken we op de Guido de Brès met de nieuwe muziekmethode 123ZING! 
De leerlingen krijgen in de klas muziekles met onder andere boomwhackers en muziekinstrumenten. Ook 
zingen we enorm veel leuke liedjes! Deze liedjes kunnen thuis ook gezongen worden. U krijgt apart bericht 
vandaag over hoe dit precies werkt. Zo kan er thuis ook lekker geoefend worden!  
 
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs op de Guido de Brès.  
Dinsdagavond 30 oktober zijn de ouders van de leerlingen van groep 8 welkom op een voorlichtingsavond over 
het Voortgezet Onderwijs op de Guido de Brès. Op deze avond krijgt u uitleg over de verschillende vormen van 
voortgezet onderwijs. Het gaat over de verschillende vormen van het VMBO, HAVO en VWO. Mw. Ineke 
Bruinsma, directeur Groot Goylant en mw. Désirée Keijner, coördinator onderbouw van het Griftland College 
komen hier in het algemeen iets over vertellen. De informatie op deze avond is ook van toepassing op alle 
andere middelbare scholen. De avond start om 19.30 uur in het lokaal van groep 8. U bent van harte welkom!  
 
Fietscontrole. 
Op vrijdag 2 november 2018 vindt de fietscontrole voor groep 5 t/m 8 plaats. De controle  start om 8.30 uur. 
Als u tijd hebt om te helpen, horen wij dat graag! 
Via onderstaande link kunt u zien aan welke punten een veilige fiets voldoet. Wilt u de fiets van uw zoon of 
dochter thuis vast nakijken op deze punten om teleurstellingen te voorkomen? 
https://vvn.nl/sites/default/files/Handleiding%20fietscontrolekaart_1.pdf 
Namens de verkeerscommissie,  
Veerle Lucas. 
 
Studiedag leerkrachten op maandag 29 oktober 2018.  
Op maandag 29 oktober hebben de leerlingen van alle groepen vrij i.v.m. de geplande studiedag van de 
stichting PCBO Baarn Soest.  
 
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. 

Bovenstaand stukje stond in de vorige nieuwsbrief. 
In de eerste periode van dit schooljaar zien we dat er bijna niet meer wordt gerookt in het zicht van de 
kinderen. Ook op de kiss en ride plek is dit niet wenselijk. Fijn dat wij merken dat dit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is, en u elkaar hier op aanspreekt. Op naar een rookvrije school en schoolomgeving. 

 
Speel-o-theek. 
In de bijlage vindt u meer informatie over de Kinderbeurs op 3 november 2018. 
 
 
 
 
 

De Groene Inval. 
Bericht van De Groene Inval De herfstvakantie staat voor de deur! Om de herfst te vieren 
organiseert De Groene Inval een leuke herfstvakantie woensdagmiddagactiviteit: zaden verzamelen! Ieder jaar 
zien we overal de prachtigste bloemen tevoorschijn komen. Maar hoe komen die bloemen daar eigenlijk? 
Daarover kunnen jullie van alles leren op Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval! Op woensdag 24 oktober 
om 13.30 uur, staan onze deuren open voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. We hebben een leuk filmpje, we leggen 
van alles uit en dan mogen jullie zelf aan de gang met het maken van zaden envelopjes. Het kost € 1,- maar 
daarvoor krijgen jullie er dan ook nog iets lekkers bij... Aanmelden kan op mailadres info@degroeneinval.nl. 
Graag tot in de herfstvakantie! 
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High five. 
Binnenkort gaat de nieuwe High 5-periode van start in Baarn (eind oktober-november 2018) en kunnen alle 
kinderen van 4 t/m 12 jaar weer gaan kennismaken met allerlei sporten, Scouting , dansen en muziek. 
In de bijlage vindt u meer informatie. 
 
 
 

Helpt u ons om nieuwe leerkrachten te vinden???? 
Leerkrachten gezocht voor Regionaal transfercentrum: 8 november speeddate op 
ons nieuwe bestuurskantoor Negentien schoolbesturen voor primair en speciaal 
onderwijs in Gelderland en Utrecht werken samen in het Regionaal Transfercentrum 
(RTC) Gelderland – Utrecht. Bij deze besturen werken ca. 3.000 personeelsleden en 
volgen 32.000 leerlingen onderwijs. Het RTC werkt met een pool van vaste 
vervangers. De besturen zijn op zoek naar enthousiaste en gedreven leerkrachten die 
óf voor een groep willen staan, óf deel uit willen gaan maken van de vervangingspool 
(en flexibel ingezet willen worden op meerdere scholen). 

38 enthousiaste leerkrachten basis en speciaal onderwijs gezocht 

Ben jij die leerkracht die 

● gericht is op talentontwikkeling van ieder uniek kind en dit ook op zichzelf toepast; 
● van uitdagingen houdt en die ook aanbiedt aan ieder uniek kind; 
● een ondernemende en positieve houding heeft; 
● flexibel om kan gaan met onverwachte situaties; 
● beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie en relativeringsvermogen; 
● de pabo met succes heeft afgerond; 
● weet wat hij/zij wil?!  

Wat bieden wij. 
● een unieke kans om uit 19 schoolbesturen de bij jou passende werkgever te kiezen; 
● een super afwisselende baan indien je kiest voor de vervangingspool; 
● een baan van 0,4 tot 1,0 fte; 
● baanzekerheid bij goed functioneren, ook in de vervangingspool; 
● salaris op basis van de cao PO; 
● de mogelijkheid om ervaring op te doen op verschillende scholen. 

Op de volgende data zullen er speeddates worden gehouden: dinsdag 6 november tussen 19.00 en 20.30 uur 
locatie: PCO Gelderse Vallei, Varenkamp 3 in Barneveld woensdag 7 november tussen 19.00 en 20.30 uur 
locatie: SKOR, Burgemeester Schullstraat 2 in Tiel Donderdag 8 november tussen 19.00 en 20.30 uur locatie: 
PCBO Baarn-Soest, Oostergracht 42 in Soest 

Een speeddate heeft als doel om met meerdere besturen kennis te maken en je eigen competenties aan deze 
besturen te laten zien. De samenwerking in het RTC biedt jou en de deelnemende besturen een unieke kans om 
keuzes te maken in je gewenste loopbaan; een keus die gepaard gaat met zekerheid en perspectief. Reageren 
kan t/m maandag 29 oktober 2018 middels een recent cv naar info@ippon-personeelsdiensten.nl onder 
vermelding van sollicitatie RTC Gelderland -Utrecht + voorkeursdatum speeddate. Bij vragen kun je contact 
opnemen met Léon van der Spruit (IPPON Personeelsdiensten) op telefoonnummer 0318 – 830244. 

 
Een bericht van de Calvijnkerk Baarn. 
Interculturele Bijbelleesgroep. 
Steeds vaker gebeurt het dat Nederlanders en migranten samen in een groepje de Bijbel lezen. Uit de verhalen 
blijkt dat dat niet alleen erg leuk is, maar ook zinvol en leerzaam. In Baarn start er begin november ook een 
initiatief om drie keer met een multiculturele/internationale groep rond de Bijbel samen te komen. Deze 
ontmoetingen staan onder leiding van dominee Martin van Dam van de Calvijnkerk en iedereen is welkom. 
Datum, tijd en locatie stemmen we af met degenen die belangstelling hebben om mee te doen. Kent u iemand 
voor wie Nederlands de tweede taal is en die met u mee komt? Dat is natuurlijk ook prima. Neem bij 
belangstelling of voor meer informatie contact op met ds. van Dam (dominee@calvijnkerk.nl, tel. 035-5412090)  
 
 



Een bericht van de Paaskerk in Baarn. 
Kerstmusical ‘Het verhaal van Maria’: Doe je ook mee? 
 
Elke jaar organiseren de Pauluskerk en de Paaskerk samen een kinderkerstviering. Dit 
jaar vertelt de kerstmusical het verhaal van Maria. Kinderen van groep 1 t/m 8 
kunnen meedoen met het kinderkoor. Of je nu in een van beide kerken komt, of niet: 
je bent van harte welkom om mee te zingen. 
 
Wat kan je verwachten? 
Het koor zingt ongeveer 8 kerstliedjes van deze tijd. Kees de Bruijn leidt het koor. Hij 
is cantor bij de Paaskerk en werkt o.a. bij de Muziekgarage. 
Alle kinderen krijgen een cd met de liedjes erop, zodat ze thuis en onderweg lekker 
kunnen oefenen. Daarnaast oefenen de kinderen drie keer samen in de Paaskerk.  
Wat zijn de oefendata? 
- Zondag 16 december van 11:45-12:45 uur 
- Zondag 23 december van 11:45-13:45 uur incl. lunch  
- Maandag 24 december om 16:00 uur aanwezig (generale en uitvoering) 
 
>> Voorwaarde: meedoen = aanwezig zijn. Kinderen die meedoen met het koor zijn bij alle repetities aanwezig! 
 
Wie mogen er meezingen? 
Het kinderkoor is voor kinderen van 4 tot 12 jaar (groep 1-8). 2 keer oefenen + de generale en de uitvoering. 
Het vergt wat concentratie. We kunnen ons voorstellen dat dat niet voor alle kinderen is weggelegd. Bedenk als 
ouder zelf of dit bij je kind(eren) past, voor je ze aanmeldt. Dank! 
Hoe meld ik mijn kind aan? 
Aanmelden kan tot 28 oktober bij Judith Roeleveld, coördinator kinderwerk via judith@judithroeleveld.nl. Geef 
het volgende aan haar door: 
- Naam 
- Leeftijd 
- School 
- Groep 
- Het telefoonnummer waarop je te bereiken bent. 
Ook voor vragen of meer informatie kun je bij Judith terecht. 
Mag ik mee helpen? 
Ja, graag! Hoe meer kinderen er meedoen, hoe meer begeleiding we tijdens de repetities en de uitvoering 
nodig hebben. Doet er een clubje kinderen mee van jouw school, dan rekenen we graag op jouw hulp. Heel erg 
bedankt alvast! Jouw hulp meld je ook aan bij Judith (judith@judithroeleveld.nl)  
 
Jeugdcultuurfonds 
Kunstlessen voor uw kind onbetaalbaar? Doe een beroep op het Jeugdfonds Cultuur! 

Zingt of danst uw kind de hele dag? Of heeft uw kind talent voor toneel? Maar kunt u de lessen niet 
betalen? Doe een beroep op het Jeugdfonds Cultuur! 

Alle kinderen moeten zich in hun vrije tijd op kunstzinnig vlak kunnen ontwikkelen. Soms kan dit niet, 
omdat de ouders er het geld niet voor hebben. Dansen, musiceren, toneelspelen, schrijven of schilderen is 
voor deze kinderen dan nauwelijks weggelegd. Het Jeugdfonds Cultuur neemt deze financiële drempel 
weg, zodat uw kind alsnog de gewenste kunstlessen kan volgen. 
 
De PCBS Guido de Brès is intermediair van het Jeugdfonds Cultuur en kan voor u een aanvraag indienen. U kunt 
uw kind hiervoor aanmelden. Zo stimuleren we samen hun creativiteit, talent, sociale vaardigheden en hun 
(nieuwe) kijk op de wereld!Kijk voor meer informatie op: www.jeugdfondssportencultuur.nl. 
En volg het Jeugdfonds Cultuur op Facebook en Twitter.  

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jan Visscher. 
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Activiteitenkalender voor ouders  2018 - 2019 

 

Oktober 

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 

2 5 t/m 8  Fietscontrole 
9 1 t/m 8  Nationaal schoolontbijt. 

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

 

December 

5 1 t/m 8  Sinterklaas 
10 1t/m 8  Studiedag. De leerlingen zijn vrij. 
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 
25- 5 april 1 t/m 8  Verkeersweken. 

 

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 

 

Juli 

3-5 8  Schoolkamp Leusden 
19 1 t/m 7   Laatste schooldag. (middag vrij) 

    
 

 

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 Maandag 10 december (alle leerlingen vrij) 
Studiedag eindejaar Vrijdag 21 juni 2019. (alle leerlingen vrij)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


