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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 7 
 
Baarn, 2 november 2018. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Finn. 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 45 ■ 05/11 - 09/11 

 
Kom maar  
Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4  
Na een lang leven van honderdtwintig jaar sterft 
Mozes. Hij gaat het beloofde land niet binnen, maar 
ziet het vanuit de verte. ‘Kom maar’, zegt God tegen 
hem. Onder leiding van Jozua trekt het volk verder. 
De Heer zorgt ervoor dat ze door de Jordaan kunnen 
trekken: Kom maar, hier begint het nieuwe leven. 

 

Week 46 ■ 12/11 - 16/11 

 
Ben jij een engel?  
Rechters 13: 1-23  
Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat 
het altijd goed gaat. Er breken donkere tijden aan 
voor Israël: Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft in 
plaats van te leven volgens Gods wet. De Israëlieten 
worden overheerst door de Filistijnen. In die tijd 
komt er een engel bij een vrouw met een bijzonder 
bericht: Ze zal een 
zoon krijgen en hij 
zal een begin 
maken met de 
bevrijding van zijn 
volk. Simson is zijn 
naam. 

 

 
 
Nationaal schoolontbijt. 
De Guido de Brès doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt op 9 november a.s. De leerlingen starten dan met 
een ontbijt op school. Dit jaar is groep 7 uitgenodigd om samen met burgemeester Röell, te ontbijten in de 
raadszaal van het gemeentehuis. Mooi om naar uit te zien.  Zie ook: https://www.schoolontbijt.nl 
In de bijlage leest u meer informatie. (oudernieuwsbrief) 
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Start schoolfruit in  week 46 (12 nov - 16 nov)  
Met ingang van woensdag 14 november start het EU schoolfruitprogramma. De leerlingen krijgen iedere 
week op woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès), donderdag en vrijdag, fruit of groente 
rechtstreeks bij de teler vandaan. Het is iets extra’s. In overleg met uw kind kunt u het gebruikelijke 
tussendoortje aanpassen. 
 
Fietscontrole.  
Op vrijdag 2 november heeft de fietscontrole voor groep 5 t/m 8 plaatsgevonden. De meeste fietsen voldeden 
aan de gestelde eisen. Met een goede fiets kunnen de leerlingen veilig de straat op. Zeker in de donkere dagen 
die komen. Dank aan onze bereidwillige hulpouders. 
 
Voortgangsgesprekken. 
Op dinsdag 20 en donderdag 22 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Deze zijn facultatief. De 
uitnodiging ontvangt u binnenkort via “Schoolgesprek” . 
 
Jaarverslag 2017 PCBO Baarn Soest. 
Op de website van de stichting PCBO Baarn Soest https://pcbobaarnsoest.nl vindt u het jaarverslag en 
financieel jaarverslag van 2017. U treft hierin ook alle informatie over onze stichting. Visie, missie en plannen 
voor komende jaren. http://jaarverslag2017.pcbobaarnsoest.nl/jaarverslag-2017  
 
Woensdag 7 november: dankdag. (Calvijnkerk.)  
Op woensdagmiddag 7 november is er om 15.00 uur in de Calvijnkerk (Tromplaan 7) een kerkdienst voor 
kinderen (ouders ook welkom!). Een kerkdienst op woensdag? Jazeker, 7 november is het ‘dankdag voor gewas 
en arbeid’. Een speciale dag om te bedenken dat niet alles vanzelfsprekend is en wij heel veel dingen in ons 
leven ontvangen van God waar wij ook weer van kunnen delen met anderen. Kom jij ook mee bidden, zingen en 
luisteren naar een mooi verhaal uit de Bijbel? Je bent van harte welkom!  
 
Speel-o-theek Baarn. 
Zaterdag 3 november a.s. is de jaarlijkse kinderbeurs weer. Van 10:00-13:00 bruist het in de kelder van de bieb 
en de speelotheek van de activiteiten. Wij kijken er naar uit en hopen dat je ook even langs komt. Meer info 
hier onder en op www.speelotheekbaarn.nl/kinderbeurs. Help ons mee om zoveel mensen te bereiken en deel 
onze berichten op www.facebook.com/speelotheekbaarn en informeer bekenden hier over.  
Smart Games 
Sinds vorig jaar heeft de Speel-O-Theek een ruim assortiment Smart Games aan de uitleen toegevoegd. Smart 
Games zijn kleine spelletjes waar flink wat logisch inzicht bij komt kijken. Je speelt ze alleen en ze zijn vooral 
bedoeld om je denken te stimuleren. Er zijn Smart Games voor peuters vanaf 2 jaar, maar ook ingewikkelder 
spellen voor 8 jaar en ouder. Tijdens de kinderbeurs wordt er doorlopende demonstratie gegeven waar zo’n 25 
spelletjes uitgelegd en uitgeprobeerd kunnen worden. Spelletjes kunnen ook direct geleend worden om thuis 
mee verder te spelen. 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René van Helden, penningmeester Speel-O-Theek Baarn via 
penningmeester@speelotheekbaarn.nl of 035-5426307 (alleen op woensdag of ’s avonds).  
 
WELZIN start op dinsdag 6 november van 15.30-17.00 uur met KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie).  
Er zijn 7 bijeenkomsten voor kinderen van 8-12 jaar die een scheiding meemaken of hebben meegemaakt. Dit is 
bedoeld voor kinderen die woonachtig zijn in Baarn en Soest(erberg). De bijeenkomsten vinden plaats in Soest 
(waarschijnlijk Nieuweweg 14). Vooraf is er een kort kennismakingsgesprek. De kosten bedragen 40 euro. U 
kunt met ons overleggen indien deze bijdrage een probleem voor u is. 
Als kind kies je niet voor de scheiding van je ouders. Waar je wel voor kunt kiezen, is wat je eigen beste manier 
is om hier mee om te gaan. Je ouders blijven altijd je ouders. Maar als ze gaan scheiden, of gescheiden zijn is 
het wel moeilijk. Vaak heb je vragen en dingen die in je hoofd blijven zitten, zoals moet ik verhuizen, hoe moet 
het nu verder, ik wil dat de ruzie stopt, de nieuwe vriend of vriendin van papa of mama enz. 
 
In de bijlage vindt u meer informatie. 
 
 

https://pcbobaarnsoest.nl/school/jaarverslag/
http://jaarverslag2017.pcbobaarnsoest.nl/jaarverslag-2017
http://www.speelotheekbaarn.nl/kinderbeurs
http://www.facebook.com/speelotheekbaarn


Sint Maarten. 
Ook dit jaar organiseren de winkeliers van Baarn de Sint Maarten optocht. 
In de bijlage vindt u meer informatie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jan Visscher. 

 
Activiteitenkalender voor ouders  2018 - 2019 

 

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 

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

 

 
 
 
 
 


