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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 2 
 
Baarn, 6 september 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige verhalen: over schepping en 
geluk, over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Ze gaan over het begin. Maar dat betekent niet dat 
ze alleen over het verleden gaan – het zijn ook verhalen over vandaag en morgen. Over hoe het donker kan zijn, 
en wie dan licht kan maken. Over wat er gebeurt als mensen ruzie maken of de aarde geweld aan doen. Maar 
ook over hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je deze verhalen leest, ontdek je dat niet 
alles blijft zoals het is. Er is verandering mogelijk, voor jouzelf en voor de wereld. 

Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een belangrijke vraag. 
Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze misschien ook 
tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf om dit schooljaar tot een 
succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door anderen? De verhalen kunnen helpen om 
daarover na te denken. 

Week 37 ■ 09/09 - 13/09 

 
Wat wil je nog meer? 

Genesis 2: 4-25 en Genesis 3 
God heeft de mens gemaakt 
en heel veel dieren. De mens 
geeft alle dieren een naam, 
maar hij mist iemand die bij hem past. Daarom 
maakt God nog een mens, zodat ze samen verder 
kunnen. Ze mogen eten van bijna alle bomen in de 
tuin. Maar die ene boom… 

 

Week 38 ■ 16/09 - 20/09 

Code rood 

Genesis 4: 1-16, 6: 9-22 en 7: 1-24 
Het was mooi, het was goed. Maar in de verhalen 
van deze week wordt het ‘code rood’. Het bloed van 
Abel valt op de aarde, als teken van hoe het mis kan 
gaan tussen mensen. 

Deze week beginnen we ook 
met het verhaal van Noach. Er 
gaat zoveel mis op aarde, dat 
het zo niet verder kan. Noach 
wordt gewaarschuwd: hij 
moet een ark bouwen om aan 
de vloed te ontkomen. 

 
Activiteitenkalender voor ouders.  
In de activiteitenkalender voor ouders vindt u de vakantieperiodes, data van de schoolreis, kleuterdag, 
schoolkamp, uitstapjes van de leerlingen etc. De meest actuele kalender vond u altijd aan het eind van de 
nieuwsbrief. Vanaf het nieuwe schooljaar vindt u deze data op de kalender welke op de website staat.  
Het is mogelijk deze kalender toe te voegen op uw mobiel.  
 

mailto:info@guidodebres.nl


Leerlingenlijst 2019-2020. 
In het ouderportaal kunt u de namen en adressen vinden van de klasgenoten van uw zoon of dochter. U 
ontvangt geen aparte klassenlijst van de groep. Op deze wijze heeft u altijd de meest recente gegevens bij de 
hand. Op de website van de school vindt u de instructie om te werken met het ouderportaal. 
 
Ziekmelding. 
Wanneer een leerling door ziekte of om andere "gewichtige redenen" niet naar school kan komen, dan dient u                  
hiervan de school in kennis te stellen. Dit kan via absenties@guidodebres.nl of telefoonnummer 035-5415497.              
Via absenties@guidodebres.nl is voor de school het prettigst. De meldingen ontvangen we graag voor              
schooltijd. Vindt er geen melding plaats dan belt de leerkracht of directie de betreffende ouders/verzorgers op                
om te informeren waarom de leerling niet op school is gekomen. 
 
Voedselallergie. 
Vanuit de ouderraad is een contactpersoon aangewezen voor alle kinderen op school met een voedselallergie. 
Ouders/verzorgers van deze kinderen worden geïnformeerd op het moment dat er vanuit school iets gegeten 
en/of gedronken wordt (dit geldt dus niet voor de individuele traktaties in de klas). Heeft u een kind met een 
voedselallergie en wilt u op de hoogte gehouden worden, dan kunt u zich aanmelden.  
 
U kunt hiervoor een briefje inleveren bij de leerkracht van uw kind, t.n.v. Marcia Mreijen, ouderraad. Graag de 
naam van het kind vermelden, de groep, het soort allergie en een telefoonnummer en/of e-mailadres waarop u 
te bereiken bent. U kunt deze gegevens ook doorgeven via ouderraad@guidodebres.nl.  
Hartelijke groet, namens de ouderraad, 
Marcia Mreijen. 
 
Informatieavond voor de groepen 1 /2, 3 en 8. (herhaling) 
De informatieavond voor de groepen 1 /2, 3 en 8 staat gepland op woensdag 18 september a.s. U vindt deze 
data in de activiteitenkalender. 
Voor de groepen 1,2 en 3 van 19.00-20.00 uur.  
Voor groep 8 van 20.00 - 21.00 uur.  
Op maandag 16 september worden de overige groepen via de mail geïnformeerd over het reilen en zeilen in de 
groep. 
 
Inspiratieavond SWV de Eem. (Samenwerkingsverband De Eem) 
Dinsdag 1 oktober 19.30- 21.00 uur. Meldt u snel aan!!!  Thema: “Hoezo jongens”. 
 
Hoezo jongens? Een lezing door René van Engelen Het gaat niet goed met jongens in de maatschappij en het 
onderwijs in het bijzonder. Jongens blijven achter, zijn oververtegenwoordigd in het speciaal onderwijs, 
enzovoort. De maatschappijen het onderwijs zijn sterk veranderd in de afgelopen halve eeuw. De jongens zijn 
echter hetzelfde gebleven. Verstaan we nog wel de code van de jongens? Weten we nog wat ze nodig hebben? 
In deze lezing krijgt u inzicht in de biologische achtergronden van het gedrag van jongens, de invloed van de 
veranderde maatschappij op jongens en waarom onderwijs en jongens een slechte match zijn. René van 
Engelen zal ons deze avond aangeven hoe je onderwijs en opvoeding beter op jongens af kunt stemmen. 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-1-oktober-2019-hoezo-jongens-71342388003 

In de bijlage vindt u de flyer. 

 
Veldwerkdag op vrijdag 13 september a.s. voor de groepen 3 t/m 8. 
Op vrijdag 13 september zijn alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 uitgenodigd door de Marnix Academie 
(PABO) om naar Scoutingcentrum Buitenzorg (Amsterdamsestraatweg) te komen. 
(https://buitenzorg.scouting.nl). Daar zijn vierdejaars studenten bijeen voor een kamp waar ze lessen op het 
gebied van WNT (wetenschap, natuur en techniek) hebben voorbereid en deze graag aan de leerlingen willen 
geven. 
De groepen 3 t/m 5 worden om 8.30 uur verwacht. ( 8.30 uur - 10.30 uur)  en de groepen 6 t/m 8 om 11.00 uur 
(11.00 uur - 13.30 uur) De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 nemen zelf hun lunch mee naar Buitenzorg. 
Het zou heel fijn zijn wanneer ouders van de groepen, welke niet op de fiets kunnen gaan, in overleg met de 
leerkracht en klassenouder het vervoer van en naar het scoutingcentrum  voor hun rekening willen nemen. 
Inmiddels zijn er al ouders die zich hebben aangemeld, maar nog niet genoeg. We hebben u dringend nodig!!!! 
Nadere informatie ontvangt u van de leerkracht. 
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Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 

 
 
 
 
 


