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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 5 
 
Baarn, 18 oktober 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
We lezen verhalen uit het boek Genesis – over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en Rebekka; over Jakob, Lea 
en Rachel. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema’s uit het leven aan de orde komen, zoals angst, 
bezorgdheid en jaloezie, maar ook hoop, liefde en verrassing. In deze oeroude verhalen gaat het over 
gevoelens en gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken. 

Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden. Maar het zijn ook verhalen van hoop, waarin mensen 
een uitweg vinden uit moeilijke omstandigheden. Daardoor kunnen we ook wat leren van deze verhalen. De 
verhalen zijn oefenplaatsen voor het echte leven. Je leert er om je ogen en oren op te houden, om te blijven 
zoeken naar kansen en openingen. En ook om een beetje vertrouwen te hebben. Want als jij de weg niet weet, 
zal er vroeg of laat iemand zijn die je bij de hand neemt. Zo maak je een nieuw begin! 

Week 44 ■ 28/10 - 01/11 
Stop! 
Genesis 18: 16-33 en 19: 1-38 

In Sodom gebeuren zulke erge dingen, dat God de 
stad moet straffen. Maar Abraham onderhandelt 
met God: Als er tien rechtvaardigen zijn, zou u dan 
de stad niet sparen? Als de engelen naar Sodom 
gaan, ontdekken ze dat die tien rechtvaardigen niet 
te vinden zijn. De stad staat bol van 

vreemdelingenhaat, geweld en minachting. Daarom 
moeten Lot en zijn familie weg uit die stad. 

 

Week 45 ■ 04/11 - 08/11 
Zorg voor mij 
Genesis 21: 1-21, 22: 1-19 en 23: 1-20 

Hagar wordt met haar zoon Ismaël de woestijn in 
gestuurd. Abraham wordt met zijn zoon Isaak de 
berg op gestuurd, waar hij hem moet offeren. Wie 
zorgt nog voor kinderen, 
als hun ouders dat niet 
kunnen? Wie zorgt voor 
ouders, als ze niet weten 
hoe het verder moet? 
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OICT 
Twee weken geleden zijn juf Claire en juf Liza samen met alle andere OICT’ers binnen de stichting drie dagen op 
studiereis geweest naar Hasselt. Met elkaar hebben zij gekeken naar digitale geletterdheid en hoe 
wij het digitale onderwijs op onze scholen toekomstbestendig kunnen maken. Het waren drie 
intensieve en waardevolle dagen waarin wij veel kennis hebben opgedaan en uitgewisseld. 
 
 
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!  
 
Fietscontrole. 
Op vrijdag 1 november 2019 vindt de fietscontrole voor groep 5 t/m 8 plaats. De controle  start om 8.30 uur. 
Een viertal ouders zal die ochtend samen met meester Jip( student) de controle uitvoeren. 
De koplamp, het achterlicht, reflectie achter, zijkanten band of in de spaken en reflectie op beide trappers zijn 
belangrijke controlepunten. 
Wilt u de fiets van uw zoon of dochter thuis vast nakijken op deze punten om teleurstellingen te voorkomen? 
 
6 november landelijke actiedag. 
Zoals u in het nieuws hebt kunnen vernemen staan op 6 november opnieuw acties gepland in verband met het 
huidige en dreigende lerarentekort. Op 6 november zal de school naar alle waarschijnlijkheid gesloten zijn 
vanwege acties. Na de vakantie hoort u meer van ons, in samenwerking met ons bestuur van de Stichting PCBO 
Baarn Soest.  
 
Herfstvakantie. 
Vanaf maandag  21 oktober tot en met vrijdag 25 oktober is de school gesloten. (herfstvakantie) Op maandag 
28 oktober gaan de schooldeuren weer open. 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 

 

Een bericht vanuit de Calvijnkerk en Adventkerk. 

Dankdag: Zóveel wonderen?! 

Woensdag 6 november is het de jaarlijkse ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. 

Vanouds werd God gedankt voor de oogst. We staan stil bij wat we kregen en 

wat we konden doen. De Calvijnkerk en de Adventkerk in Baarn hebben ‘s 

middags een gezamenlijke dienst met de kinderen van de basisschool. 

Het thema is: Zóveel wonderen?! 

Het gaat over het wonder van voedsel en eigenlijk van alles om ons heen. 

Geluisterd word naar een Bijbelverhaal en de uitleg daarvan, mooie liederen worden 

gezongen en gedankt wordt voor de onderwerpen die de kinderen zelf hebben doorgegeven. 

Alle kinderen zijn van harte welkom, en mogen natuurlijk ook hun ouders, familie of vrienden meenemen. 

De dienst wordt gehouden op woensdag 6 november a.s. om 15.00 uur in de Adventkerk, Nassaulaan 17 te 

Baarn. 

 

Familiemusical Kikker en het Avontuur (4+) 

Theater Terra 

donderdag 24 oktober 2019 * 14.30 u 

Kikker gaat samen met Rat op een avontuurlijke reis. Dan begint het te regenen en moeten ze snel terug. Thuis 

blijkt een veel groter avontuur te wachten, want de huizen van Varkentje, Eend en Kikker zijn overstroomd. 



Omdat Kikker het beste kan zwemmen, gaat hij moedig hulp halen. Kom je naar het theater om samen met 

Kikker dit grote avontuur te beleven? 

Info & kaarten: http://bit.ly/2MqhDHs 

Zie ook bijlage. 

http://bit.ly/2MqhDHs

