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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 22.
Baarn, 6 juli 2017.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Aan het einde van dit schooljaar willen wij u,
ouders van de Guido de Brès, bedanken voor uw meedenken, uw helpende hand. Veel activiteiten
die plaatsvinden kunnen niet worden georganiseerd zonder uw hulp. Door het jaar heen zien we dat
veel moeders steeds weer klaar staan wanneer wij een beroep doen op een stukje tijd. Heel veel
dank daarvoor.
In het bijzonder noemen we de groepsouders, leden van de ouderraad en medezeggenschapsraad. Zij
staan garant voor structurele hulp gedurende het jaar. Zonder uw hulp zou het schooljaar er anders
uit zien voor leerlingen en leerkrachten.
Graag wensen wij u een prettige, zonnige en ontspannen vakantie toe. Gaat
u op reis? Dan wensen wij u een goede reis. Wij hopen iedereen aan het
begin van het schooljaar 2017/2018 weer gezond en wel te mogen
begroeten.
Tot slot: De zomervakantie 2017 begint op vrijdag 7 juli om 12.00 uur. De eerste schooldag begint op
maandag 21 augustus 2017 om 8.25 uur.
U als ouder(s), verzorger(s) wordt op maandag 21 augustus uitgenodigd om in de klas van uw kind te
komen om te zien welke plek in de klas hij of zij heeft en kennis te maken met de leerkracht. Ook
kunt u kennismaken met de ouders, verzorgers van klasgenoten. De koffie of thee staat klaar.
Tijdstip: van 15.00 -16.00 uur.
Op de valreep…...
Afgelopen week vertelde juf Janine Breg ons dat zij de Guido de Brès gaat verlaten omdat zij een
nieuwe baan heeft aanvaard in Huizen. Vanaf deze plaats een felicitatie waard.
De leerlingen van groep 1/2c zijn al op de hoogte. A.s. vrijdagochtend om 12.00 uur zal Janine op
school zijn om u de hand te schudden. Het bericht van Janine vindt u hieronder.

Bericht van Janine Breg.
Aan de ouders en kinderen van de Guido de Brès,
Ik schrijf niet zomaar een stukje aan jullie in de nieuwsbrief... Ik heb namelijk afgelopen week te
horen gekregen dat ik voor 2 dagen in de week op een school in mijn eigen regio mag komen werken
bij de kleuters. De Pionier in de Blaricum Bijvanck. Geheel onverwacht zo aan het einde van het
schooljaar werd ik benaderd door een leerkracht van deze school. Met de sluiting van een nabije
school en een wijk die enorm aan het groeien is komt er op de Pionier een nieuwe kleutergroep bij.
Heel dubbel, want ik was al vooruit aan het kijken naar volgend schooljaar hier op de Guido, alleen

dit was een kans die ik niet kon laten liggen. Zeker nu mijn zoontje Mees na de zomervakantie ook
naar (deze) school gaat. Ik heb enorm zin in deze nieuwe uitdaging na 12 jaar op de Guido werkzaam
te zijn (geweest). Een tijd waarin ik van een net afgestudeerd "meisje" gegroeid ben naar de juf die ik
nu ben. Ik ga mijn collega's en jullie ouders en kinderen natuurlijk wel erg missen.
Ik wens jullie alle goeds voor de toekomst en wie weet tot ziens!
Lieve groeten (juf) Janine
Juf Claire Visee. (Groep 1/2a 2017/2018)
Afgelopen week is , na goede gesprekken het besluit genomen dat Claire Visee ons team zal komen
versterken in groep 1/2a. Wij zijn blij dat de vacature, ontstaan door het vertrek van Janine Breg, op
deze wijze is ingevuld. In onderstaand stukje stelt zij zich voor.
Beste ouders,
Graag wil ik mij via deze weg even voorstellen. Mijn naam is Claire Visee en ik kom
volgend schooljaar werken bij groep 1/2 A, samen met juf Rianne. Mijn werkdagen zullen
maandag en dinsdag zijn. Ik ben afgestudeerd pedagoog en ik verwacht de Pabo
komende februari af te ronden. Ik heb er erg veel zin in en we maken er een leuke en
leerzame tijd van!
Een fijne vakantie toegewenst en tot volgend schooljaar!
Hartelijke groet,
Claire Visee.

Afscheid groep 8.
Gisteravond hebben de kinderen van groep 8 hun afscheidsmusical opgevoerd. Vandaag
kwamen zij voor de laatste keer naar school om afscheid te gaan nemen van de Guido de Brès.
Wij hopen dat zij terug kunnen kijken op een heerlijke tijd en we zullen ze zeker gaan missen!
Tessa, Hilde, Julia, Danny, Ruben, Annabel, Joni, Xavier, Jeremy, Victor, Pelle, David, Anna, Milan,
Muhammed, Cyriena, Jay, Kyra, Willemijn, Esther, Danique, Julia, Cor, en Lieke.
Veel succes en plezier op jullie nieuwe school.

Wat een mooie vossenjacht….
Zomaar een opmerking van een leerling.
"Ik vond het super leuk. Ik vind het leuk dat de juffen zoveel moeite doen. Ik vond de basketballers
heel leuk en de zwemmers. Eigenlijk vond ik ze allemaal heel leuk. Het was super geslaagd!"
Een zeer geslaagde afsluiting van het schooljaar. Ruim 90 gezinnen hebben tijdens een prachtige
fietstocht door Baarn, op mooi versierde fietsen, gespeurd naar “sportieve vossen”. Werd de sport
geraden dan had je een letter verdient. Vele handen werden geschud, leerlingen en ouders uit alle
groepen maakten kennis elkaar. Samen op het plein afsluitend een broodje eten. Er kan met veel
plezier op worden teruggezien.
Vanuit de ouderraad.
Aan het einde van dit schooljaar wensen wij iedereen een hele fijne vakantie toe! We hebben
afgelopen jaar met veel plezier bij verschillende activiteiten ondersteuning kunnen bieden en willen
bij deze de leerkrachten bedanken voor de fijne samenwerking.
Binnen de OR is er wat verschuiving geweest. Na jaren trouw OR-lidmaatschap hebben we afscheid
genomen van Dorine Hop. Er is om die reden weer een plekje vrij gekomen voor een nieuw lid!
Mocht u geïnteresseerd zijn dan horen wij dat graag. Omdat we al met een flinke groep dames zijn
lijkt het ons goed om wat mannelijke input te hebben, vaders nodigen we dus van harte uit om ons te
komen versterken. Voor aanmelden of meer informatie kunt u mailen naar
ouderraad@guidodebres.nl
Tot over zes weken!
Namens de gehele OR,
Marjolein Gorter.
Vanuit de medezeggenschapsraad.
Zo vlak voor de vakantie nog even een berichtje vanuit de Medezeggenschapsraad. Het afgelopen
half jaar hebben wij ons onder andere met onderstaande zaken bezig gehouden.Actieplan naar
aanleiding van Risico Inventarisatie & Evaluatie: als MR hebben we kritisch meegekeken naar de
punten die hieruit naar voren zijn gekomen en of de juiste acties zijn ondernomen. Dit ligt goed op
schema. De formatie voor komend schooljaar: zoals elk jaar kijkt de MR mee met de vorming van de
formatie (hoeveel groepen, hoeveel kinderen). De formatie wordt door de directie vormgegeven. De
personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de formatie en heeft ingestemd met de
formatie 2017/2018.
Kascontrole: de MR is verantwoordelijk voor het controleren van de kas van zowel de directie als de
ouderraad. Dit is uitgevoerd en goed bevonden.
Wisseling van de bezetting van de MR: Juf Annelies stopt na 4 jaar met haar werkzaamheden binnen
de MR. We zijn heel blij dat Juf Bouwien vanaf komend schooljaar zitting neemt in de MR.
Heeft vragen over de MR of heeft u wilt u iets aan ons kwijt? Laat het ons weten! Dit kan via
mrguido@guidodebres.nl.
Namens de MR een hele fijne vakantie gewenst en tot volgend schooljaar,
Annelies van Manen, Bouwien Buijtenhuis, Willemijn Kramer, Marijke Terluin, Monique Das, Gerdine
Prins en Paul van de Weerd.
Gevonden voorwerpen.
De gevonden voorwerpen zijn uitgestald en de leerlingen kijken of er eigen spullen bij liggen. De
overgebleven spullen worden na vrijdag 12.00 uur naar de kringloop gebracht.

Drinkbeker en broodtrommel actie basisscholen Baarn.
Sinds oktober 2016 zijn alle basisscholen in Baarn bezig met kinderen te leren over het verstandig
omgaan met afval. En ook als scholen streven we naar steeds minder afval. We willen zoveel mogelijk
een afvalvrije school worden (zie: www.afvalvrije.school.) Helpt u mee? Wij willen u vragen om
voortaan geen drinkpakjes, blikjes, flesjes en plastic verpakkingen meer mee te geven naar school.
Dat helpt
voor een schoner milieu. En het levert een besparing op in de kosten, omdat er minder afval hoeft te
worden opgehaald.
De gemeente Baarn ondersteunt deze actie van de basisscholen. Alle scholieren krijgen daarom gratis
een Dopper drinkbeker en een brood- en fruit trommeltje. De beker en trommeltjes zijn afwasbaar
(ook in de vaatwasser), zodat ze steeds weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Door de beker en de
trommeltjes te gebruiken, hoeven er geen wegwerpverpakkingen meer te worden meegenomen. Dat
scheelt heel veel plastic afval op school.
In de eerste week van het nieuwe schooljaar (op 24 augustus 2017) zullen de beker en bakjes
uitgereikt worden aan de leerlingen. U hoeft dus voor het nieuwe schooljaar zelf geen
beker of lunchtrommeltje te kopen.

Hoofdluis.
Feiten over hoofdluis:
- Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar-op-haar contact
is de enige manier om het op te lopen.
- De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar, met een slechte lichamelijke hygiëne
heeft het dus niets te maken.
- Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus niet overleven
op mensen en andersom.
- Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting plaats vinden. Er
is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten effectief zijn.
- Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat luizencapen/luizenzakken niet bijdragen aan
het voorkomen van hoofdluis. Wanneer luizen gescheiden zijn van het menselijk lichaam kunnen ze
maar kort overleven en worden de luizen dusdanig zwak dat een besmetting onwaarschijnlijk is.
- Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen of tijdens het
wassen van de haren. Ze kunnen zo’n 2 uur overleven onder water.
- Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel goed vast aan
het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig verzwakt, dat ze niet in staat
zijn om nieuwe besmettingen te veroorzaken als ze al drijvend per toeval een ander kinderhoofd
weten te bereiken.
- Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende maatregelen zoals het
wassen van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies voor een grondige schoonmaak is niet
langer van toepassing. Voor een hygiënisch gevoel en een gevoel van rust, kunt u dit wel doen.
Meer informatie kunt u vinden op: http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/ en
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis.
In de eerste week na de vakantie worden alle leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis. Ook in
de vakantie blijven controleren en veelvuldig kammen is de beste manier ter voorkoming van
hoofdluis.

Concept activiteitenkalender 2017/2018.
De concept activiteitenkalender vindt u in deze nieuwsbrief. Geplande studie- en vakantiedagen kunt
u hier vinden. De schoolgids 2017/2018 ontvangt u digitaal aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender Ouders
2017 - 2018

Augustus
21

15.00

24

??

1 t/m 8 Eerste schooldag Kijken in de klas
Uitreiking Broodbakjes en Doppers door de wethouder.

September
8
5

12-13-14
18
19
25
27

19.0020.00

3a,3b 20.001/2 21.00
a,b,c
1 t/m 8
Team
3 t/m8

Informatieavond groep 8

Informatieavond groep 3a, 3b en de groepen 1/2

10 minuten kennismakingsgesprekken
Studiedag
Streetwise
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf

alle kinderen vrij

Oktober
2-13
4-15
16-20
27

4 t/m 8
1 t/m 8
5 t/m 8

DMT/AVI tussen toetsing
KInderboekenweek
Herfstvakantie
Fietscontrole

November
6

1 /2 a

13.15- Zwier

Voorstelling gymzaal Noorderbreedte

10
10
12
13
13
16
21-22-23

1 /2 b
1/ 2c
1 t/m 8
5
1 t/m 8
3a
3b
7, 8
4
1 t/m 8

14.00

10.00
10.00
13.00
13.15
10.00

Nationaal Schoolontbijt
Schaatsdag
School-kerkdienst
De kleurkamer

Pauluskerk
Speellokaal

The Match
Voorstelling De Speeldoos
De kleurkamer
Speellokaal
10 minuten voortgangsgesprekken (facultatief)

December
5
1 t/m 8
25-12/ 5-01 1 t/m 8

Sinterklaas
Kerstvakantie

Januari
8 t/m 13-07 7,8
15-26
2 t/m 8
1/2
30
a,b,c

Project Vlog it
CITO weken
Van wie is die koffer?

Leskoffer

Februari
14
15

1 t/m 8
5a, 5 b
6

1 /2 a
1 /2 b
1 /2 c
19
2 t/m 8
20-21-22 1 t/m 8
26-02/02-03 1 t/m 8
16

13.30
9.30
10.15
11.00

Rapport open in ouderportaal.
De Uitvinders
Voorstelling
De Veerensmederij , Soesterweg 244, Amersfoort
Van wie is die koffer?

Bezoek in de klas

1e rapport mee
10 minuten rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie

Maart
12
12-23
23
30-03/
02-04

7
1 t/m 8
7 en 8

Informatieavond ouders Verkeersexamen
Verkeersweken
Schoolvoetbaltoernooi

1 t/m 8

Pasen

April
6
9
12

5a
5b
6
7

9.30
10.45
9.30

Carillonproject

Pauluskerk

Carillonproject
Verkeersexamen Theorie

Pauluskerk

20
1 /8
27-04/11-0
1 t/m 8
5

Koningsspelen
Meivakantie

Mei
17
21
22
22
24
28-5/15-6

4,5
1 t/m 8
7
3a
3b
4
7
1 t/m 8

School-zwemfestijn
2e Pinksterdag
Verkeersexamen posten-avond
10.00
11.00
13.15

Wie woont of werkt waar?

alle kinderen vrij

Pauluskerk

Verkeersexamen Praktijk
CITO weken

Juni
7
8
27

7,8
1 t/m 8
1 t/m 88

Atletiekdag
Studiedag
Rapport open in ouderportaal.

Alle kinderen vrij

Juli
2
3-4-5
10
11
13
16-07/24-0
8

1 t/m 7
1/ m 7

1 t/m 7

2e rapport mee
10 minuten gesprekken (facultatief)
Afscheid gr 8
Sport en Speldag
Laatste schooldag

1 t/m 8

Zomervakantie

Vakantierooster 2017 2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017
maandag 25 december 2017 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 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

Studiedagen:
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Studiedag (alle leerlingen vrij)

maandag 18 september 2017.
vrijdag 8 juni 2018

