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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 15.
Baarn, 24 maart 2017.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Verhalenrooster Kind op Maandag.
Als mensen zeggen dat iemand ‘de koning te rijk’ is, gaat het niet altijd over geld. Vaak zeggen
mensen dat als iemand ergens blij of gelukkig mee is. Maar waar word je eigenlijk gelukkig van?
Wanneer ben je echt een ‘rijk’ mens? In de Veertigdagentijd, de periode voor Pasen, denken we daar
met de kinderen over na.
Week 13: 27 t/m 31 maart 2017 Het verloren
schaap, Lucas 15:1-10
De verloren zoon, Lucas
15:11-32
De rijke man en de arme
Lazarus, Lucas 16:19-31

Week 14: 3 t/m 7 april 2017
De Farizeeër en de
tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem,
Lucas 19:28-44
Tempelreiniging, Lucas
19:45-48

Na de voorjaarsvakantie is de instroomgroep gestart.
Op dit moment zitten er 6 kinderen in deze klas. De groep zal uitgroeien tot een groep van 13
kinderen. Op een spelende manier maken de kinderen kennis met school en de schoolse
vaardigheden. Zo leren de kinderen op hun stoel zitten en hun vinger opsteken, maar ook leren ze
over het weer en maken we knutselwerkjes. Op dit moment spelen en werken de kinderen over het
thema lente en de boerderij. Ook maken de kinderen op een spelende manier kennis met de
beginselen van taal en rekenen.

Duurzaamheid / Zorg voor je omgeving.
Afgelopen woensdag heeft groep 4 van juf Veerle en
Willemijn op het podium laten zien hoe zij denken over het
opruimen van afval en netjes houden van onze
leefomgeving. Zij hebben dit verwoord in een prachtige rap
met als titel: “Zorg voor je omgeving.” Ook zullen de
leerlingen van groep 4 tips en tops verzamelen van de
leerlingen van alle groepen.

Week van de lentekriebels. (20 t/m 24 maart)
Deze week, de week van de lentekriebels, hebben de leerlingen les over weerbaarheid, relaties en
seksualiteit gehad. Lessen die passen bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen van groep 1
tot en met groep 8.
De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het
gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Relationele en seksuele vorming binnen het
basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of
voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze
vorming goed binnen alle groepen.
In de bijlage vindt u een informatieblad met tips om thuis in gesprek te gaan.
Studiedag stichting PCBO Baarn Soest.
Woensdagmiddag 5 april a.s. wordt opnieuw een studiedag georganiseerd voor en door collega’s van
de stichting PCBO Baarn Soest. Aansluitend bij de thema’s in het stichtingsbeleids- plan delen we
samen nieuwe kennis die wij kunnen gebruiken in de groep en bij de schoolontwikkeling.
Belangrijk is: * dat onze nieuwsgierigheid geprikkeld wordt; * dat er kennis gedeeld en nieuwe kennis
ontwikkeld wordt; * dat de inhoud direct toepasbaar is.
“Met passie en bevlogenheid, leren van en met elkaar.” We hopen op een leerzame studiemiddag.
Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8.
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief zijn de groepen 7 en 8 enthousiast aan het voetballen op
de sportvelden van Baarn. Teams van alle basisscholen in Baarn spelen tegen elkaar. De
weersomstandigheden zijn fantastisch. Mooi om te zien dat er met veel plezier wordt
samengespeeld, ook om te winnen. Dank aan de begeleiders van de teams, en de ouderraad die de
catering verzorgt.
Theoretisch verkeersexamen groep 7.
Op donderdag 6 april vindt het theoretisch verkeersexamen voor groep 7 plaats. Veel hebben de
leerlingen geleerd tijdens de verkeerslessen op school. Nu mag iedereen laten zien de verkeerskennis
te beheersen, voldoende inzicht te hebben in verkeerssituaties en het zich bewust zijn van het belang
van veilig verkeersgedrag. Dit alles om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen.
Het minstens zo belangrijke praktisch verkeersexamen, waarin getoetst wordt of leerlingen de
opgedane verkeerskennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het verkeer, vindt plaats op
11 mei a.s. Iedereen veel succes gewenst.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

ZININBAARN
Inspiratietafel 7 april in het LAB aan de Laanstraat
Opvoeden, ben ik dat?
ZininBaarn organiseert op 7 april wederom een Inspiratietafel in het LAB in de
Laanstraat. Bij deze maaltijden staat ontmoeting centraal. Dit keer speciaal de
ontmoeting tussen ouders van gezinnen met jonge en opgroeiende kinderen.
Wie kinderen opvoedt komt zichzelf tegen.
Heb jij dat ook? Hoe werkt dat bij jou? En als dìt gebeurt...wat doe jij dan? Gebruik jij een methode of gaat het
op gevoel? Wie andere ouders wat langer spreekt, ontdekt vaak al gauw veel herkenning in het verhaal van de
ander.
Opvoeden, ben ik dat? is een avond waarin we elkaar zien, horen en leren kennen in het opvoeden van onze
kinderen en hoe je daarin jezelf kan en mag zijn.
Van welke waarden in je gezin word je blij? Hoe krijg je dat wat jij verlangt voor je gezin voor elkaar? Hoe kom
je tot samen opvoeden?
Een avond vol ontmoeten, tips en praktische informatie onder het genot van een lekkere maaltijd.
Deze avond is Denise Meier Drees onze inleider. Denise heeft veel ervaring opgedaan in het basisonderwijs. Als
leerkracht, intern begeleider en als directeur.
Zij heeft verschillende trainingen gedaan op het gebied van sociaal emotionele ontwikkelingen en vaardigheden
(instituut voor Kanjertrainingen). Vanuit haar expertise en eigen moederschap zal zij ons gesprek richting
geven.
Mooi om met anderen over opvoeden in gesprek te raken over hoe je dat doet of graag zou willen. De ervaring
leert dat je veel aan elkaars ideeën hebben kunt.
Locatie: Het LAB Laanstraat 24
Inloop met glaasje om 18.30 uur.
Inleiding op het thema om 19.00 uur.
Ontmoeting en maaltijd aan tafel om 19.30 uur.
Aanmelden tot uiterlijk 3 april via: info@zininbaarn.nl
Kosten 13,50 euro (excl.drankjes) te voldoen bij aankomst.
Nieuws vanuit theater De Speeldoos.
We hebben weer een aantal kindervoorstellingen op het programma staan.
ZO 26 MRT 10.00 U KIKKER LEEST VOOR (3+) THEATER TERRA
Knusse voorleesvoorstelling in de Kleine Zaal waarin Kikker twee verhaaltjes van Max Velthuijs voorleest.
ZO 23 APR 13.00 & 15.30 U DE VAKANTIESHOW (3+) ERNST, BOBBIE EN DE REST
Ernst en Bobbie zijn op vakantie, maar er gaat meteen van alles mis. Op weg naar de camping verdwalen ze in
het bos en Bobbie is ook nog eens vergeten de tent mee te nemen. Als ze uiteindelijk bij de camping aankomen,
is die overvol. Gelukkig is er een oplossing: Ernst en Bobbie worden het animatieteam van de camping. Maar of
dat nou zo’n goed idee is?
DI 25 APR 15.00 U FILM VAIANA (6+)
Animatiefilm over de avontuurlijke en dappere Vaiana, die één grote missie heeft: de oceaan over zeilen en de
eeuwenoude tradities van haar voorouders herstellen. Op deze spannende ontdekkingsreis ontmoet Vaiana
halfgod Maui, die haar begeleidt in haar zoektocht.
Kaarten via www.speeldoosbaarn.nl/familie
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Opening van “De week van het geld” in het Scheepvaartmuseum.
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De zee vertelt

KringloopCentrum Baarn

Verkeersexamen Theorie
De zee vertelt
KringloopCentrum Baarn
Paasfeest Leerlingen eten op school en zijn om 14.00 vrij.
Pasen
Boerderijbezoek tot 12.00 uur
Koningspelen
Mei-vakantie
Mei

10-24
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9.15
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3
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7
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1 t/m 8

CITO-weken
De zee vertelt

Bezoek in de klas

Verkeersexamen Praktijk
De zee vertelt
Bezoek in de klas
Schoolzwemfestijn ( onder voorbehoud)
Hemelvaart
Avondvierdaagse
Juni
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1 t/m 8
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13.00-14.
30

6
3 t/m 7
1 en 2
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Studiedag
Pinksterweekend
Leskist Zuivel
Atletiekdag

Alle kinderen zijn vrij

Polderproject
Schoolreisje
Kleuterdag
2e rapport mee
10-minuten afsluitende gesprekken (facultatief)
Floriade
de Groene inval
Kamp
Juli

4

8

Afscheid groep 8

7

1 t/m 7

Laatste schooldag

Alle kinderen zijn om 12 uur vrij

Vakantierooster 2016 2017
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

vrijdag 14 t/m maandag 17 april 2017
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017
donderdag 25 t/m vrijdag 26 mei 2017
maandag 5 juni 2017
maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017

Studiedagen:
Studiedag (alle leerlingen vrij)

vrijdag 2 juni 2017

Vakantierooster 2017 2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017
maandag 25 december 2016 t/m vrijdag 5 januari 2018
maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018
vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
maandag 16juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

