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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 6 
 
Baarn, 7 november 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 46 ■ 11/11 - 15/11 

Wat is het waard? 

Genesis 24: 1-67 en 25: 19-34 

De knecht van Abraham moet 
een vrouw zoeken voor Isaak. 
Hij vindt Rebekka ver weg, en zij 
laat alles achter om haar nieuwe leven te beginnen. 
Later wordt Rebekka moeder van twee jongens, die 
ook twee volken zijn. Esau verkoopt zijn rechten voor 
een kop soep. 

Week 47 ■ 18/11 - 22/11 

Ben jij het echt? 

Genesis 27: 1-40, 28: 10-22 en 
29: 1-14 

Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak 
om de zegen in ontvangst te nemen. Nu is hij 
gezegend, maar hij moet wel vluchten. In de woestijn 
ontdekt hij dat God bij hem is. Hij komt uit bij Laban, 
een broer van zijn moeder. 

 
 
Lunchen op school op vrijdag 8 november a.s.  
Ook dit jaar besteden we aandacht aan een goed ontbijt en lunch. Het nationaal schoolontbijt hebben wij dit 
jaar gewijzigd in een lunch. Alle leerlingen gaan op vrijdag genieten van een gezamenlijke lunch om 12.15 uur. 
Er hoeft dus geen lunchpakket te worden meegenomen. Wel moet iedere leerling een bord beker en bestek van 
huis meenemen. 
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Start schoolfruit in  week 46 (11 nov - 15 nov)  
Met ingang van dinsdag 12 november start het EU 
schoolfruitprogramma. De leerlingen krijgen iedere week op dinsdag, 
woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès) en donderdag, 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 1 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 stagiaire Jip en drie bereidwillige hulpouders. 
 

 
Voortgangsgesprekken. 
Op dinsdag 19 en donderdag 21 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. 
Deze zijn facultatief. De uitnodiging ontvangt u binnenkort via “Schoolgesprek” . De 
inschrijving start op maandag 11 november om 12.00 uur en sluit op vrijdag 15 
november om 12.00 uur. 
 
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs op de Guido de Brès. (herhaling) 
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!  
 
Sinterklaasfeest 2019. 
Op dit moment is de sintcommissie volop bezig met de voorbereidingen van het sinterklaasfeest. Nadere 
informatie over de sintviering in de groepen volgt. 
Al weer vele jaren is het de traditie dat de leerlingen van groep 8 op 5 december de Sint assisteren.  Ook dit jaar 
is dit weer het geval. De kinderen mogen als Piet  verkleed en na de pauze bij de kleuters helpen met spelletjes 
en dansjes. 
Dit jaar hebben wij de medewerking van NBBS. Deze organisatie komt op de school en zal o.a. de leerlingen van 
groep 8 tips geven om hun rol als Piet te vervullen. 
Wij volgen schoolbreed altijd het jeugdjournaal/ Sinterklaasjournaal om de aansluiting bij de leerlingen 
optimaal te houden. Dat betekent dat we dit jaar roetveegpieten hebben. 
Wij hebben er begrip voor, dat dit voor ouders een omschakeling kan zijn. Wij zullen er echter van alles aan 
doen om ook dit jaar een fijn Sintfeest te houden. 
 
Gezocht. Hulp bij het controleren van luizen. 
Op dit moment is het lastig om op de juiste momenten de leerlingen te controleren op luizen. 
Er zijn meer ouders nodig om dit te realiseren. Mocht u een aantal momenten vrij kunnen 
maken om te assisteren dan kunt u contact opnemen met Marjolein Gorter, voorzitter 
ouderraad of ondergetekende. Graag uw aandacht. 
 
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. 


