Begoniastraat 2, Postbus 464, 3740 AL Baarn.
Tel: 0355415497 email:info@guidodebres.nl

Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 2.

Baarn, 26 augustus 2016.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Welkom op school.
Het schooljaar is begonnen en deze keer verwelkomen wij Karlijn Ekelschot, Logan Hofman, Esad Kok, Merel
Loman (groep 1/2a), Finn van der Heiden, Twan Russcher, Jazzy Pattiasina, Célie van Dinther (1/2b) Yohana
Birtukan (1/2c) Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.
Ook zijn 4 leerlingen gestart op een andere school. Jelle Bont (Montinischool ), Perrin, Runar en Tobian Wolfkamp
(Waterinkschool in Soest)
Juf Natascha Kooijmans.
Op donderdag 18 augustus hebben wij als team afscheid genomen van Natascha als leerkracht op de Guido de
Brès. Wij hebben haar bedankt voor haar enthousiaste manier van lesgeven. Ook hebben we stilgestaan bij de
afgelopen periode van verdriet en vreugde. Wij wensen haar ook vanaf deze plaats alle goeds toe.
In de bijlage vindt u de brief van Natascha.
Zij schrijft: “Al 3 ½ jaar komt er af en toe een brief van mij om jullie op de hoogte te brengen van mijn “wel en
wee”. Ook deze brief stuur ik graag aan u door.
Verhalenrooster Kind op Maandag.
Als je onderweg bent, kun je veel leren. Je ziet dingen die je eerder nog niet zag, je leert andere mensen kennen
en vroeg of laat kom je ook jezelf tegen. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar lezen we met de kinderen
uit het boek Exodus. Het gaat over het volk Israël. Ze leven in slavernij in Egypte, ze hebben het moeilijk. Maar zo
kan het niet blijven. God stuurt Mozes naar de farao om hem te vertellen dat het volk weg zal gaan. Uiteindelijk
gebeurt dat ook en trekken de Israëlieten veertig jaar door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Onderweg
ontdekken ze steeds meer wat het verschil is tussen de angst van Egypte en de belofte van de toekomst.
Met de kinderen denken we in deze periode na over onderweg zijn. Veel kinderen zijn net op vakantie geweest, ze
komen terug met reiservaringen en mooie herinneringen. Misschien zijn ze zelfs wel een beetje veranderd in de
vakantie. Nu ze weer naar school gaan, gaan ze samen het nieuwe schooljaar in. Ook daarin staat hen weer van
alles te wachten: leuke gebeurtenissen, lastige taken en soms kleine wonderen. Het kan bijzondere momenten
opleveren als je die ervaringen met elkaar deelt. Want samen op weg zijn is leuker dan alleen.
Week 36: 5 t/m 9 september 2016
De vroedvrouwen, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:110
Gered!
Exodus 1; 2:110 De farao van Egypte laat de Israëlieten werken als slaven. Hij is bang dat ze te sterk
worden en besluit dat de pasgeboren jongens gedood moeten worden. Mozes wordt door zijn moeder in
een biezen mandje op het water gezet. Hij wordt gered.

Informatie over de groep.
De informatieavond voor
 groep 3 en groep 8 vindt plaats op dinsdag 6 september. Deze avond begint om 19.00
uur. De informatieavond voor de groepen 1/2a en 1/2b en 1/2c wordt ook gehouden op dinsdag 6 september
a.s. Deze avond start om 20.00 uur. De overige groepen ontvangen de informatie over de dagelijkse organisatie op
maandag 5 september per email. Eventuele vragen kunt u aan de leerkracht stellen.
10 minuten gesprekken.
Op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 september wordt u uitgenodigd om de leerkracht te vertellen over
uw kind.
Voor het gesprek kunnen de volgende vragen een handreiking zijn:
 Hoe functioneert uw kind?
 Hoe kijkt u naar uw kind?
 Hoe voelt uw kind zich?
 Wat is de beste aanpak?
 Wat kunnen we van elkaar leren?
 Wat vindt u belangrijk om aan ons te vertellen over
uw kind?
 Wat vindt u leuk aan uw kind?
 Wat vindt u minder prettig aan uw kind?

 Loopt u ergens tegenaan, waar u geen raad mee
weet?
 Wat vindt uw kind leuk om te doen?
 Welke hobby’s heeft uw kind?
 Gaat uw kind graag naar school?
 Hoe komt uw kind uit school?
 Heeft u tips voor ons in de omgang met uw kind?
Wat zijn uw verwachtingen van uw kind?
 ………………………………………………..?

Inschrijven voor de 10 minuten gesprekken gaat digitaal. We gebruiken hiervoor het instrument: “Het
Schoolgesprek”. Binnenkort ontvangt u hierover een bericht met nadere informatie.
Studiedag leerkrachten van de groepen 1 en 2 op woensdag 21 september 2016.
Op woensdag 21 september hebben de leerlingen van de groepen 1/2a en 1/2b en 1/2c vrij.
Leerlingenlijst.
De tot nu toe doorgegeven wijzigingen in de leerlingenlijsten worden ingevoerd. De lijst van de groep waarin uw
kind zit ontvangt u komende week per email. Nieuwe wijzigingen kunt u per mail doorgeven. Het adres is
info@guidodebres.nl.
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 0355415497.
Via absenties@guidodebres.nl is voor de school het prettigst. 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.
Activiteitenkalender.
Aan het eind van iedere nieuwsbrief vindt u de actuele kalender. Wijzigingen worden hierin steeds verwerkt.
Voedselallergie.
Vanuit de ouderraad is een contactpersoon aangewezen voor alle kinderen op school met een voedselallergie.
Ouders/verzorgers van deze kinderen worden geïnformeerd op het moment dat er vanuit school iets gegeten
en/of gedronken wordt (dit geldt dus niet voor de individuele traktaties in de klas). Heeft u een kind met een
voedselallergie en wilt u op de hoogte gehouden worden, dan kunt u zich aanmelden.
U kunt hiervoor een briefje inleveren bij de leerkracht van uw kind, t.n.v. Marcia Mreijen, ouderraad. Graag de
naam van het kind vermelden, de groep, het soort allergie en een telefoonnummer en/of emailadres waarop u te
bereiken bent. U kunt deze gegevens ook doorgeven via ouderraad@guidodebres.nl.
Hartelijke groet, namens de ouderraad,
Marcia Mreijen.

Luizencontrole.

Na een schoolvakantie controleren een vaste groep ouders alle leerlingen op hoofdluis. Wanneer bij een kind
luizen of neten worden geconstateerd wordt dit doorgegeven aan de leerkracht en de directie. Zij stellen de
ouders op de hoogte, zodat er zo snel mogelijk met de behandeling kan worden begonnen. Indien nodig
ontvangen de ouders van de betreffende groep een brief met informatie over hoofdluis. Vervolgens wordt er
twee weken later opnieuw een controle gedaan in de klas. Deze controles blijven plaatsvinden totdat er geen
luizen of neten meer worden gevonden.
Mocht u vragen hebben met betrekking tot het bestrijden van luizen of neten, dan kan er via de directie contact
worden opgenomen met de coördinator van de luizencontrole.
Meer informatie kunt u vinden op:
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.
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Studiedag
Alle kinderen zijn vrij
Pinksterweekend
Leskist Zuivel
Atletiekdag
Schoolreisje
Kleuterdag
2e rapport mee
10minuten afsluitende gesprekken (facultatief)
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de Groene inval
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Laatste schooldag

Alle kinderen zijn om 12 uur vrij

Vakantierooster 2016 2017
Herfstvakantie
maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2016
Kerstvakantie
maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie
maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017
Paasweekend
vrijdag 14 t/m maandag 17 april 2017
Meivakantie
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017
Hemelvaartsweekend
donderdag 25 t/m vrijdag 26 mei 2017
Pinksterweekend
maandag 5 juni 2017
Zomervakantie
maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017

Studiedagen:
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Studiedag (groep 1 en 2)
Studiedag (alle leerlingen vrij)

maandag 12 september 2016
woensdag 21 september 2016
vrijdag 2 juni 2017

