
 
Begoniastraat 2, Postbus 464, 3740 AL Baarn.  
Tel: 035-5415497 e-mail:info@guidodebres.nl 
Ziekmelding: absenties@guidodebres.nl 
 
Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 7 
 
Baarn, 22 november 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Lily, Jacky, Suus, Tristan en Feline. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
‘Wonder boven wonder’ is het thema van Kind op Maandag in deze adventstijd. In de bijbelverhalen gebeurt 
het ene wonder na het andere. We beginnen deze periode met de profeet Jesaja, die schreef: ‘Gras kan 
verdorren en bloemen kunnen verwelken, maar het woord van God blijft bestaan.’ (Jesaja 40:8) Dat is een 
wonder. Maar het kan nog mooier: Honderden jaren nadat Jesaja dit schreef, werd iemand geboren die het 
woord van God opnieuw ging vertellen. Zijn naam was Johannes. Het was een wonder dat hij geboren werd. 
Maar het kon nóg mooier: Een engel ging naar Maria, een gewoon meisje uit Nazaret. Hij vertelde haar dat ze 
de moeder zou worden van Gods zoon. De Messias, die mensen een nieuwe toekomst zou geven. Het was een 
wonder, dat die engel aan Maria verscheen. Maar het kon nóg mooier: In het kerstverhaal zagen de herders 
een heel leger van engelen, die een hemels lied zongen. En het kon nóg mooier: In de stal zagen ze het kind 
Jezus, Gods eigen zoon die naar de wereld gekomen was. 

Zo stapelen de wonderen zich op in de bijbel. Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de toekomst. Want 
als de wonderen blijven gebeuren in de bijbelverhalen, kunnen ze ook in ons eigen leven doorbreken. Met de 
kinderen gaan we deze weken dan ook op zoek naar het wonder. Onze wereld kan soms wel wat wonderen 
gebruiken. Als je naar het jeugdjournaal kijkt, zie je mensen die het moeilijk hebben. Mensen die bang zijn of 
verdrietig. Kan er ook voor hen een wonder gebeuren? Kerst houdt de hoop levend dat straaltjes licht kunnen 
doorbreken in een donkere wereld. Dat er kleine en grotere wonderen kunnen gebeuren in de levens van 
mensen. Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit! 

Week 48 ■ 25/11 - 29/11 
Verrassing! 
Genesis 29: 15-30, 30: 25-43 en 33: 1-20 
Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de 
volgende ochtend blijkt dat hij met Lea getrouwd is. 
Als hij ouder is, gaat hij zijn 
broer Esau tegemoet. Een 
groot geschenk gaat voor 
hem uit. 

 

Week 49 ■ 02/12 - 06/12 
Ik zie je wel 
Jesaja 40: 1-1 en Lucas 1: 5-38 
We horen deze week over de 
priester Zacharias. In het 
eerste verhaal leest hij uit een 
oude boekrol van de profeet 
Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet – zijn 
woord houdt altijd stand. In het tweede verhaal 
ervaart Zacharias dat ook zelf. In de tempel 
verschijnt een engel die vertelt dat hij en zijn vrouw 
Elisabet een zoon zullen krijgen. In het laatste 
verhaal van deze week krijgt Maria bezoek van de 
engel. Zij wordt de moeder van Jezus. 
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Sinterklaasfeest 2019.  
Sinterklaas is inmiddels gearriveerd in Nederland. Natuurlijk gaan we dit mooie feest met 
de kinderen vieren en verwelkomen we Sinterklaas op de Guido de Brès. Alle 
voorbereidingen zijn in volle gang. 
U bent als ouder(s), verzorger(s) van harte welkom om op donderdagochtend 5 december 
het sinterklaasfeest in te luiden met alle kinderen. We geven u alvast wat data door om in 
de agenda te zetten:  
● Afgelopen week hebben de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken. De surprises mogen 
woensdagmiddag 4 december vanaf 14.00 uur in de klassen worden gebracht.  
● Donderdag 21 november hebben alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 genoten van 
een prachtige pieten gymles. Op dinsdag 26 november komen ook de “danspieten” ons vereren met een 
bezoek tijdens de gymlessen.  
●Op donderdag 28 november gaan we met de groepen 1 t/m 4 de schoenen zetten. De kinderen zetten hun 
gymschoen in de klas. 
We zien uit naar een gezellig sinterklaasfeest met de kinderen.  
Namens de sintcommissie, 
Henriette Koswee. 
 
Sinterklaasfeest 2019. (extra) 
Van een aantal ouders zijn vragen ontvangen betreffende het sinterklaasfeest. Met name betreffende de 
roetveegpiet. Het leek mij goed om in deze nieuwsbrief hier aandacht aan te besteden. 
 
Wij volgen al jaren het Sinterklaasjournaal.  
Wij zouden graag zien dat de lijn van het Sinterklaasjournaal op deze wijze, met roetveegpieten wordt gevolgd.  
Wij willen niet verplichten, maar geven aan dat wij het gevoerde beleid van de afgelopen jaren voortzetten. Wij 
hopen dat wij door ouders hierin worden gesteund. 
Wij zullen geen enkele leerling langs een meetlat leggen en naar huis sturen.  
 
Inmiddels hebben alle leerlingen genoten van een mooie pieten gymles. Ook krijgt groep 8 binnenkort een 
instructieles vanuit NBSS Baarn i.s.m. onze gymdocent.  
Op naar een fijn sinterklaasfeest. 
 
Kerstfeest. 
Op maandag 9 december om 9.00 uur is onze eerste adventsviering. Ons thema is dit jaar:” Geef het door. “ 
De kerstviering met alle leerlingen vindt plaats op woensdag 18 december om  9.00 uur.  Om 14.00 uur gaan de 
leerlingen naar huis en worden weer van 18.00 uur t/m 19.00 uur verwacht op school voor het kerstetentje.  
Meer informatie ontvangt u t.z.t. 
 
Leerplicht (wet) . 
Tijdens ons overleg op woensdag 20 november 2019 met de directies van alle 
basisscholen in Baarn, hadden we de leerplichtambtenaar op bezoek. Zij hebben 
ons weer bijgepraat over verzuim en de aanpak daarvan.  
Wat is voor u van belang? 

● De directies van basisscholen zijn verplicht om verzuim door te geven. 
● Wanneer verzuim gemeld wordt, dan gaat dit via ons systeem rechtstreeks naar leerplicht en bij 

ongeoorloofd verzuim zullen zij actie ondernemen. 
● De leerplichtambtenaar zal op verschillende momenten op alle scholen in Baarn langs komen om 

verzuim op te nemen van kinderen.  

Zie ook: 
https://www.baarn.nl/home/producten-diensten_42689/product/leerplicht-bijzonder-verlof-of-vrijstelling_323
.html 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 
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