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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 6 
 
Baarn, 20 november 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Novia (1/2b)en Aimée (4). 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Je kunt wachten op een nieuwe tijd, maar waar wacht je dan precies op? In de verhalen van deze week 
ontdekken we stukje bij beetje hoe het wonder van kerst eruit ziet. We horen over Jesaja, die vertelde dat er 
licht zou komen in een donkere wereld. We horen over de engel die op bezoek gaat bij Zacharias en bij Maria. 
En we horen over de geboorte van Jezus, de koning in de kribbe. 
 

 
Sinterklaas is in het land! 
Op donderdag 26 november mogen de kinderen van de onderbouw hun schoen zetten. De 
groepen 3 en 4 mogen een schoen meenemen. De kinderen van groep 1 en 2 zetten hun 
gymschoen. 
Dit jaar is er helaas geen aankomst op het grote plein. Maar.. we hebben contact gehad met 
Sinterklaas en we hopen dat hij toch even langs kan komen bij ons op school.  
Op vrijdag 4 december zullen we er dan ook een gezellige dag van maken in alle klassen. De 
groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en zullen vast al druk bezig zijn met alle 
voorbereidingen! De surprises moeten donderdagmiddag 3 december na 14.00 uur op school worden gebracht. 
Op 4 december krijgen de kinderen iets lekkers. Drinken en eigen lunch nemen de kinderen zelf mee. 
We hebben er zin in! 

Week 48 (23/11 – 27/11) – Vriend en vijand 
Jozua 5: 13 - 6: 27, 9 en 23: 1-26 
Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je 
bij ons of bij de vijand?’ vraagt hij. De man vertelt 
dat hij de aanvoerder is van het leger van de Heer. 
Met de priesters voorop dragen de Israëlieten de ark 
met de verbondstekst rond de stad Jericho. Op de 
zevende dag storten de muren in. Rachab, die de 
Israëlieten eerder geholpen heeft, wordt gespaard. 
 
 

Week 49 (30/11 - 04/12) Dat belooft wat  
Jesaja 9: 1-6 en 11: 1-10 en Lucas 1: 5-25 
De profeet Jesaja leeft in een donkere tijd. Toch zegt 
hij dat het weer licht zal worden: er word een kind 
geboren die ‘Wonderbare Raadsman’ en ‘Sterke 
God’ genoemd zal worden. Uit de familie van David 
zal iemand voorkomen die vrede zal brengen. Dat 
belooft wat! In de tempel brengt de priester 
Zacharias een offer. Een engel vertelt hem dat hij 
een zoon zal krijgen die de 
mensen zal 
terugbrengen bij de 
Eeuwige. 
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Begin- en einde schooldag. 
Regelmatig is in deze nieuwsbrief gesproken over de veiligheid bij het in- en uitgaan van de school. 
We zien dat u als ouders gehoor geeft aan de oproep om samen het in- en uitgaan van school in 
goede banen te leiden. Auto’s die niet meer stoppen bij het hek aan de Begoniastraat, aan één zijde 
van de stoep staan bij de kleuterschool. Samen sterk! Dank daarvoor.  
 
Extra studiedag. 
Op maandag 25 januari 2021 is er een studiedag ingepland. Deze datum was nog niet bekend.  Alle leerlingen 
hebben die dag vrij.  
 
Privacy voorkeuren elk jaar voor elk kind bevestigen. 
U heeft aan het begin van het schooljaar het “toestemmingsformulier beeldmateriaal en NAW 
gegevens” op papier ingevuld.  Wij willen u vragen nogmaals de privacy voorkeuren voor uw 
kind door te geven, maar nu in Parro.   
Om te kunnen voldoen aan de AVG-wetgeving willen we graag weten of wij beeldmateriaal mogen 
gebruiken/delen van uw kind. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de Parro app  
Dit kunt u doen door het nemen van de volgende stappen: 
 

1. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 
2. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. 
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 
4. Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft ingesteld. Als bonus wordt dit 

voor de school automatisch geadministreerd in ParnasSys.  
 
Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Het delen van telefoonnummers 
en emailadressen is daarmee verleden tijd. 
 
Ziekmelding. 
Wanneer een leerling door ziekte of om andere "gewichtige redenen" niet naar school kan komen, dan dient u                  
hiervan de school in kennis te stellen. Dit kan via absenties@guidodebres.nl of telefoonnummer 035-5415497.              
Via absenties@guidodebres.nl is voor de school het prettigst omdat de telefoon niet altijd direct kan worden                
opgenomen. De meldingen ontvangen we graag voor schooltijd. Vindt er geen melding plaats dan belt de                
leerkracht of directie de betreffende ouders/verzorgers op om te informeren waarom de leerling niet op school                
is gekomen. 
 
Gezocht. 
In deze Corona Tijd is hygiëne extra belangrijk. We zijn op zoek naar ouder(s), verzorger(s) die 1 x per dag rond 
de klok van 10.30 uur alle klinken van de deuren in beide gebouwen wil schoonmaken met een desinfecterend 
middel. Mocht u in de gelegenheid zijn en ons hiermee zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met Jan 
Visscher. 
 
Schoolfruit.  
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. 
De komende week…………………………….komkommer, mandarijn en appel. 
 
Fietscontrole groep 5 t/m 8. 
Het blijft in deze wintertijd belangrijk dat de verlichting van de fietsen van kinderen het doet. Vrijdag 27 
november wordt deze controle uitgevoerd. Omdat er geen hulpouders ingezet kunnen worden, gaan een 
aantal kinderen van groep 8 de fietsen controleren. De leerlingen van groep 8 krijgen instructies hoe zij de 
controle moeten uitvoeren. Voor deze dag mogen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 op de fiets naar school 
komen. 
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? 
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Een bericht van Foto Koch. 
NIET VERGETEN! U heeft na het ontvangen van uw inlogkaart(en) “10 “ dagen om van de GRATIS groepsfoto 
actie te profiteren 
 
Kerst 2020. 
Zoals zoveel loopt ook de kerstviering dit jaar anders. Vanuit de mogelijkheden die we in deze tijd hebben, gaan 
we kerst vieren op de Guido de Brès.  
In de weken in aanloop naar kerst gaan we, middels foto’s van het bijbelverhaal en filmpjes met 
liedjes, gedicht, dans, het kerstverhaal opnemen. Op donderdag 17 december bekijken we voor 
de pauze in de klassen dit kerstverhaal op het digibord. Na de pauze maken we er een gezellige 
laatste schooldag in 2020 van. 
De kinderen krijgen aan het einde van de dag een kaartje mee. Op dit kaartje staat een link, 
zodat u thuis het kerstverhaal  kunt bekijken. De kinderen mogen ook een aantal kaartjes 
uitdelen aan een opa, oma, buurvrouw of iemand in je nabije omgeving. 
 
Kerstbomen. 
Evenals vorig jaar komen er kerstbomen bij de kleuters en een mooie grote kerstboom op het 
plein te staan. Vader van Tim (groep 1/2a) schenkt deze aan school. Dank daarvoor. 
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. 
 

 
De Buitenwinkel!  
Dit jaar mochten wij Sinterklaas een handje helpen om cadeautjes 
uit te kiezen voor de kinderen van Basisschool Guido de Brès. Een 
cadeau wat duurzaam is en waar kinderen lang mee kunnen 

spelen. Daar waren we naar op zoek en dat is gelukt. 
De Buitenwinkel in Baarn is afgelopen zomer geopend in de Laanstraat. Naast de Zeeman. Een winkel met leuk 
en origineel Buitenspeelgoed.  
Ook een plek waar ouders vragen kunnen stellen over BSO Buiten en De Buitenpeuter.  
Wij hopen Sinterklaas dit jaar nog meer te kunnen helpen met het uitzoeken van leuk en avontuurlijk 
buitenspeelgoed. 
De Buitenwinkel wenst alle kinderen van Basisschool Guido de Brès een mooi sinterklaasfeest. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher. 


