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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 4 
 
Baarn, 7 oktober 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
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 41 ■ 07/10 - 11/10 

Waar ga je heen? 

Genesis 12: 1-20 en 13: 1-18 

Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit 
zijn land, weg uit zijn familie, op reis naar een 
toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede 
verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze 
gaan elk op een eigen plek wonen en Lot mag kiezen. 

Hij kiest het land 
dat hem het mooist 
lijkt. 

Week 42 ■ 14/10 - 18/10  

Beloofd is beloofd 

Genesis 15: 1-21, 16: 1-16 en 18: 1-15 

God heeft Abram 
een kind beloofd. 
Maar het is nog niet 
makkelijk om te 
blijven geloven in 
die belofte. Moet 
Abram misschien 
zelf iets doen om 
God te helpen bij 
het uitvoeren van 
zijn belofte? Of moet hij gewoon afwachten? 
Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat hij zegt. 
Sara en Abram krijgen een kind. 

 

 
 
Dag van de leraar. 
Afgelopen donderdag heeft de leerlingenraad aan alle leerkrachten een prachtige plant in een mooie sierpot 
gegeven. 
Op het kaartje stond geschreven; Lerarendag. Juffen, meesters. Jullie zijn stoer en altijd behulpzaam. 
“Heldhaftig”.  
Namens alle leerkrachten heel veel dank voor dit mooie gebaar. 
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Stagiaires in de school. 
Onze school is een opleidingsschool voor studenten. Wij bieden stageplekken voor 
toekomstige klassenassistenten, onderwijsassistenten (OA) en leerkrachten. Wij hebben 
een samenwerkingscontract met de Marnix Academie. (HBO opleiding voor 
leerkrachten) en een praktijkovereenkomst met Calibris (kenniscentrum voor o.a. onderwijsassistenten) 
Hierdoor is het mogelijk dat wij studenten van o.a. ROC Midden Nederland opleiden tot klassen- of 
onderwijsassistent.  
Mandy van den Broek is op de Guido de Brès onze ICO-er. (Interne Coördinator Opleidingen)  
Hierbij geven wij u het overzicht van de stagiaires, die dit schooljaar op onze school hun stage lopen: Kim 
Lokker, groep 7a OA, Isabel Galesloot, groep 3 OA, Samira Hop, sport MBO, Wesley Jansen, groep 4 3e jaars 
Marnix, Jip van Oordt, groep 6 1e jaars Marnix, Dominique de Hoop, groep 1/2c 1e jaars Marnix, Gerbrig Ram, 
groep 8 1e jaars Marnix en Elsa van Arkel, groep 5a Marnix stage startbekwaam. 
 
Activiteitenkalender voor ouders.  
In de activiteitenkalender voor ouders vindt u de vakantieperiodes, data van de schoolreis, kleuterdag, 
schoolkamp, uitstapjes van de leerlingen etc. U vindt deze data op de kalender welke op de website staat.  
Inmiddels is de handleiding om deze kalender toe te voegen op uw mobiel aangepast. Dit alles vindt u op 
onze website. 
 
Studiedag leerkrachten op maandag 18 oktober 2018.  
Op vrijdag 18 oktober hebben de leerlingen van alle groepen vrij i.v.m. de geplande studiedag. Op deze dag 
staat het schoolplan voor de komende periode op de agenda.  
 
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs op de Guido de Brès.  
Maandagavond 11 november 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!  
 
Schoolfruit.  
Goed nieuws! 
Uw school, PCBS Guido de Brès is ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma 2019-2020. Uw school krijgt 20 weken lang gratis fruit en 
groente geleverd voor de hele school! 
In week 46 (12 t/m 16 november) starten de fruit- en groenteleveringen.  
U ontvangt de leveringen t/m week 16 (15 t/m 19 april).  
 
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. 

 
Herfstvakantie. 
Vanaf vrijdag 18 oktober tot en met vrijdag 25 oktober is de school gesloten. (studiedag en herfstvakantie) Op 
maandag 28 oktober gaan de schooldeuren weer open. 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 


