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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 8 
 
Baarn, 6 december 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Cathelijne. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
De wonderen stapelen zich op in de verhalen van deze periode. De oude Elisabet en Zacharias krijgen een kind. 
Maria krijgt bezoek van een engel, die vertelt dat ze moeder wordt van Gods zoon. En de herders van Betlehem 
zien een groot hemels leger en gaan op weg naar het kind in de kribbe. Kerst is het feest van de wonderen. 
Wonder boven wonder! 

Week 50 ■ 09/12 - 13/12 

Zing in het donker 

Jesaja 8: 23 - 9: 6 en Lucas 1: 39-80 

Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over 
mensen die nu nog in het donker zitten, maar een 
groot licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij 
Elisabet en Zacharias, zingt ze het uit. En later zingt 
ook Zacharias, als zijn zoon Johannes geboren is. 

Week 51 ■ 16/12 
- 20/12 

Kom je ook? 

Matteüs 1: 18-25 
en Lucas 2: 1-20 

Jozef weet niet of 
hij wel bij Maria 
moet blijven. Ze 
krijgt een kind dat niet van hem is; kan hij maar beter 
weggaan? Maar in zijn droom vertelt een engel hem 
hoe het zal gaan. Jezus zal geboren worden, de zoon 
van God. Jozef zal het meemaken. 

In het kerstverhaal horen we hoe de herders in het 
veld te horen krijgen dat Jezus geboren is. Ze gaan 
meteen naar de stal. 

 
Kerstfeest. (wijziging) 
Op maandag 9 december om 08.45 uur is onze adventsviering. Het thema is dit jaar:” Geef het door. “ 
Op woensdag 18 december worden de leerlingen om 18.00 uur verwacht op school voor het kerstetentje. 
Er hangt bij de deur van de klas een intekenlijst om aan te geven wat de kinderen meebrengen.  
Denk ook aan bord, beker en bestek.  
Om 19.00 uur wordt dit afgesloten door samen met het Guido kerstkoor te zingen en/ of te luisteren. U bent 
van harte uitgenodigd. 
 
De kerstviering met alle leerlingen vindt plaats op donderdag 19 december om  08.45 uur. 
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Kerstboom. 
Zoals u inmiddels heeft kunnen zien staat er een mooie kerstboom op het plein. 
Vader van Tim(groep 1/2a) heeft deze geschonken aan school. 
Het is mooi om te weten dat Tim’s vader, samen met bewoners van Sherpa ook 
kerstbomen verkoopt bij de parkeerplaats van de Baarnsche ijsbaan aan de 
Geerenweg. (schuin tegenover De Trits.) De opbrengst gaat naar een goed doel. Van 
harte aanbevolen. 
 
 
 
 
Sinterklaas valt uit de bakfiets op weg naar de Guido de Brès. 
De spanning was donderdagochtend 5 december te snijden op basisschool Guido de Brès. Zou de goede Sint 
ook dit jaar de school weten te vinden? Op het grote plein stonden de kinderen al enthousiast te dansen en te 
zingen, maar van de Sint nog geen spoor… 

De kleuters zagen de goedheiligman gelukkig al snel aan het (verkeerde) hek morrelen. Piet stond met een 
bakfiets achter de Sint. Wat bleek nu? De Sint was met de bakfiets naar de Guido gekomen, maar er onderweg 
uitgevallen! Gelukkig was er verder niets aan de hand en kon het grote feest gewoon van start gaan.  

In de groepen werd Sinterklaas ontvangen met dansjes, liedjes en kunstjes, terwijl de roetveegpieten op het 
plein hun kunsten lieten zien. Nadat de groepen waren bezocht, vertrok de Sint weer. Dit keer met de fiets aan 
de hand. Op weg naar de volgende school. En op de Guido? Daar zijn ze waarschijnlijk nog steeds bezig met het 
bij elkaar vegen van de pepernoten… 

Dag Sinterklaas! Tot volgend jaar! 

 
 
 
 



Bericht van De Groene Inval. 
Workshop kerststuk maken! Woensdag 18 december 15.00 – 16.00 uur. De sinterklaas versieringen maken 
plaats voor lampjes, kaarsen en kerstversiering. Hoe leuk is het om nu onder begeleiding je eigen kerststukje te 
maken? Doe mee en maak iets moois om weg te geven aan oma of een goede vriend of vriendin of misschien 
wil je je eigen kersttafel er leuk mee versieren! Heb je daar zin in? Meld je dan aan via info@degroeneinval.nl. 
Het kost € 5 per persoon en vol is vol! 
 
Bericht van Muziekschool Baarn 
Op zaterdag 14 december a.s. in de middag én in de avond, brengen tientallen Baarnse en Soester leerlingen 
het jaarlijkse Kerstconcert van Muziekschool Baarn-Soestdijk ten gehore in de Pauluskerk in Baarn.  
Vorig jaar trok onze ‘Notenkraker voorstelling’ ruim 300 bezoekers. Ook dit jaar doen we deze productie weer 
geheel zonder subsidie en hopen we uit de kosten te komen doordat voldoende (500) mensen komen kijken.  
De Notenkraker is niet alleen bij de liefhebbers van muziek en dans bij uitstek hét ballet-concertstuk waarmee 
de Kerstperiode wordt ingeluid! In een unieke samenwerking met Balletschool Marut Jorquera en blazers van 
muziekvereniging Crescendo brengen de Baarnse en Soester muzikanten en dansers in een feeërieke sfeer het 
kerstverhaal van de dromende Clara over de bühne, ofwel het befaamde ballet concert van Tsjaikovski!  
Voor het eerst is er dit jaar een middag- en een avonduitvoering, om 16.30 uur en 19.30 uur!  
De deuren van de Pauluskerk gaan een half uur eerder open (met een warm welkom met bekende kerstsongs!). 
Bestel je kaartjes écht op tijd, want we limiteren het aantal tot 350 per voorstelling. Kaartjes zijn te bestellen 
(eur 3,50 voor 6-16 jr en eur 7,- boven 16 jaar, inclusief glühwein/chocomel na afloop) bij 
info@muziekschoolbaarn.nl.  
Vermeld daarbij middag of avond, leeftijdscategorie en aantal kaartjes. 
 
 
Bericht van de jeugdsportcoördinator 
Op maandag 23 december zal de Winterspelen-dag weer plaatsvinden die wordt verzorgd door een 
samenwerking tussen De Trits, Kinderopvang Baarn en de jeugdsportcoördinatoren van de Gemeente Baarn.  
De Winterspelen is een geweldig, jaarlijks terugkerend, sport- en spelspektakel voor kinderen in de leeftijd van 
4 t/ 12 jaar. De Winterspelen beginnen om 09.30 uur en duren tot 14.00/15.30 uur. We verwachten je tussen 
9.30 - 9.45 uur in de Trits want na een gezamenlijke warming-up starten we om 09.55 uur met de sportdag.  
De kinderen worden in drie leeftijdsgroepen ingedeeld en hebben hun eigen vaste groepsbegeleiding 
gedurende de gehele sportdag. De deelnemers worden uitgedaagd tijdens verschillende sport- en 
spelactiviteiten met onderdelen als atletiek, badminton, klimmen, turnen, dansen en een prachtig 
springkussen. Deze activiteiten worden begeleid door diverse trainers/sportverenigingen. De dag zal, voor de 
kinderen met een zwemdiploma, worden afgesloten met een zwemfestijn in het zwembad van 14.00 tot 15.30 
uur.  
Voor kinderen zonder zwemdiploma eindigt de dag dus om 14.00 uur! 
Wil jij hier ook bij zijn? Geef je dan snel op via www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn onder het kopje 
“Winterspelen 2019”! Kosten zijn €10,00 voor de gehele dag. Ook dit jaar krijgen alle kinderen en begeleiders 
een lunch en drinken aangeboden door B.Slim (“Beweeg meer en eet gezond”) dus je hoeft zelf niets mee te 
nemen (behalve natuurlijk je gymkleding/ zwemspullen). Belangrijk: geef bij je aanmelding gelijk op of je in het 
bezit bent van (een) zwemdiploma(s) en bij wie je (eventueel) wilt worden ingedeeld (vriendje/vriendinnetje). 
Voor vragen/informatie kun je terecht bij sportcoördinator Irene de Jong via i.dejong@baarn.nl of 
06-49900591. Wacht niet te lang met aanmelden want onze ervaring van de laatste jaren is dat we lang van 
tevoren ons maximum aantal deelnemers van 120 kinderen hebben bereikt! “  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 


