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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 10
Baarn, 14 december 2018.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Michaela en Felise. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.
Verhalenrooster Kind op Maandag.
In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wilde houden. Daarom moesten Jozef en
Maria op weg naar Betlehem. Door zo’n volkstelling wist de keizer precies hoeveel burgers er in zijn
land woonden en hoeveel belasting hij kon vragen. Maar toch werd niet iedereen geteld: Slaven telden
niet mee, en vrouwen alleen als echtgenote van hun man. Dat roept de vraag op: Wie telt mee en wie
niet?
Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog mensen onderweg. Aan de grenzen van Europa laten
vluchtelingen hun naam op een lijst zetten. Ze weten vaak niet op welke lijst ze terecht komen – de lijst
van mensen die mogen blijven, of van mensen die terug moeten. Ook voor deze mensen is de vraag:
Wie telt mee en wie niet?
Week 51 ■ 17/12 - 21/12

Week 02 ■ 07/01 - 11/01

Ontelbaar

Wie wijst jou de weg?

Lucas 2: 1-20

Matteüs 2: 1-23

De keizer houdt
een
volkstelling: Alle
mensen
in zijn land moeten
geteld
worden. Precies als
hij klaar
is met tellen, laat
God
een kind geboren worden. Dat kind telt voor de
keizer misschien nog niet mee, maar hij zal de wereld
veranderen.

Wijze mannen uit het
Oosten gaan naar
Jeruzalem, ze zoeken
de
pasgeboren koning. Een ster wijst hen de weg en de
profeet Micha vertelde al eeuwen eerder waar de
messias geboren zou worden. Later gaan ook Jozef
en Maria op weg. Een engel vertelt Jozef in zijn
droom waar ze naartoe kunnen gaan.

Kerstviering:
Op maandag 17 december is iedereen welkom om bij de adventsviering aanwezig te zijn.
Groep 1 t/m 4: 8.40 uur
Groep 5 t/m 8: 9.00 uur
U kunt boven plaatsnemen bij de balustrade.
Donderdag 20 december volgen wij een continurooster. De kinderen nemen zelf hun lunch mee naar school.
Wij zijn dan om 14.00 uur uit. Om 18.00 uur begint het kerstdiner.
Er hangt bij de deur van de klas een intekenlijst om aan te geven wat de kinderen meebrengen.
Denk ook aan bord, beker en bestek.

Om 19.00 uur houden wij een samenzang op het grote plein. Iedereen is van harte welkom.
Juf Petra de Waard.
Zoals u in de nieuwsbrief van 16 november 2018 heeft kunnen lezen gaat juf Petra de Waard ons verlaten.
Petra heeft na 22 jaar op de Guido de Brès te hebben gewerkt, een mooie nieuwe uitdaging gevonden in
Hilversum en Soesterberg.
De afgelopen weken heeft er intensief overleg plaatsgevonden om te kijken op welke manier wij de ontstane
vacature kunnen invullen.
Met ingang van 7 januari zal Monique van Deuveren starten in groep 8.
Monique heeft inmiddels kennisgemaakt met de groep.
Op maandag, donderdag en vrijdag zal juf Marjan lesgeven, en op dinsdag en woensdag zal juf Monique
lesgeven.
We zijn blij dat op deze korte termijn de groepsbezetting weer volledig is.
Op donderdag 20 december vieren wij het kerstfeest. Dit is tevens Petra's laatste werkdag bij ons op school.
Na het kerstdiner is er gelegenheid om Petra de hand te schudden.
Kerstvakantie / Nieuwjaar.
De kerstvakantie begint op vrijdag 21 december voor alle leerlingen om 12.00 uur. Maandag 7 januari 2019
gaan om 8.25 uur de schooldeuren weer open. De ouderraad nodigt u uit om in de hal van het hoofdgebouw
een kop koffie te komen drinken (nadat de leerlingen zijn gestart met de les) en op deze wijze het nieuwe jaar
te beginnen. Van harte welkom. Vanuit de kleuterschool kunt u binnendoor het hoofdgebouw bereiken.
Wij wensen iedereen een fijne kerstvakantie en een voorspoedig 2019.
Schoolfruit.
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.
De komende week…………………………….waspeen, peer en mandarijn.
Gevonden voorwerpen.
Nog steeds blijven er heel veel kledingstukken zoals, shirts, jassen,
broeken, handschoenen, schoenen, maar ook broodtrommels,
doppers enz. verweesd achter op school. Wij hebben in de gang
hiervoor een speciale kast neergezet waar u deze voorwerpen kunt
vinden.(zie foto) Mochten uw kinderen iets missen, dan heeft u tot
volgende week donderdag 20 december de mogelijkheid de
eigendommen op te halen. Vrijdag 21 december worden de
resterende gevonden voorwerpen naar spullenhulp gebracht.

Een bericht vanuit de Paaskerk in Baarn.
Op maandag 24 december vindt er om 19.00 uur een kerstviering
plaats in de Paaskerk. De kerstmusical:”Het verhaal van Maria”
wordt uitgevoerd. U wordt van harte uitgenodigd. In de bijlage
vindt u de uitnodiging nogmaals.
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender voor ouders 2018 - 2019

December
20

1 t/m 8

Kerstfeest Continurooster. Om 14.00 vrij.

20
21
24-12
4-01

1 t/m 8
1 t/m 8

18.00
12.00

1 t/m 8

Kerstfeest/ kerstdiner.
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
21

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

CITO weken
Atletiekdag
2e Pinksterdag
11.00-12.00 Slotconcert
Studiedag

Speeldoos
alle kinderen vrij

26

1 /2

19.00

Schoonmaakavond
Juli

3-5
4
4
19

8
3 t/m 7
1 en 2
1 t/m 7

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

Schoolkamp Leusden
Schoolreis
Kleuterdag
Laatste schooldag. (middag vrij)

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 eindejaar

Vrijdag 21 juni 2019. (alle leerlingen vrij)

