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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 19
Baarn, 15 juni 2018.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Verhalenrooster Kind op Maandag.
In de Bijbelverhalen van de laatste schoolweken staat koning David centraal. Het thema van de
verhalen is ‘Altijd hetzelfde liedje?’ Het liedje, dat gezongen werd in de tijd van de bijbel, wordt ook
in de wereld van vandaag nog vaak gespeeld. Mensen die gezegend zijn met macht en daar wel of
niet goed mee om weten te gaan. Het gebeurt in Syrië, in Rusland, in Noord-Korea. Toch is het niet
altijd hetzelfde liedje. Geschiedenis herhaalt zich en we kunnen ook uit de geschiedenis lessen leren
voor de toekomst. In de bijbelverhalen laat God een ander lied horen. David speelt nieuwe muziek op
zijn harp. Zijn liederen zijn een nieuw geluid in het paleis en voor Saul. Kan de aanwezigheid van
David in het leven van koning Saul, de koning helpen, om een goede koning te zijn? Of is het toch
weer hetzelfde liedje? Ook vertellen we over de oude psalmen, die David heeft gezongen. Psalmen,
waarin de hoop klinkt. Het schooljaar wordt afgesloten met twee verhalen, die Jezus verteld heeft:
over de barmhartige Samaritaan en de verloren zoon. Het gaat over mensen, die hulp nodig hebben
en mensen die ongelukkige keuzes maken. Toch hoeft het niet steeds hetzelfde liedje te zijn. Door
enige noten (situaties ) te veranderen in de muziek, ontstaat nieuwe muziek van de hoop!

Week 25 ■ 18/06 - 22/06
Dat kan toch niet!
2 Samuel 6:
12-22, 11: 1-27
en 12: 1-9
Als Saul
gestorven is,
wordt David
koning. Maar
gedraagt hij zich
ook ‘koninklijk’? Hij danst in zijn hemd voor een
optocht uit als de ark wordt binnengehaald. En
als hij ontdekt hoe mooi zijn buurvrouw is,
bedenkt hij een vreselijk plan. Er komt een
profeet bij hem met een verhaal dat David aan
het denken zet.

Week 26 ■ 25/06 29/06
Een lied voor jou
Psalm 8, 23 en 62

David was niet
alleen koning, hij
zong ook veel
liederen voor God. De tekst van die liederen is
nog bekend: ze staan in het bijbelboek Psalmen.
In deze week lezen en zingen we 3 psalmen.
Over hoe mooi de wereld is, hoe God voor
mensen zorgt en hoe je rustig kunt worden bij
de Heer.

Kleuterdag.
Op donderdag 14 juni hebben we met elkaar de kleuterdag gevierd. Het thema van deze dag was
'beroepen'. Alle kinderen waren verkleed, zodat iedereen goed kon zien wat ze later willen worden!
De kinderen hebben allerlei spelletjes gedaan die met verschillende beroepen te maken hadden. Ook
zijn ze op bezoek geweest bij mensen die iets over hun beroep hebben verteld. Er was een rode
brandweerauto en daar mochten de kinderen allemaal een rondje in meerijden. Als lunch hebben we
patat gegeten, waar iedereen erg van heeft genoten. Het was een hele leuke en gezellige dag!
Heel veel dank aan alle meewerkende ouders.
Schoolreis groep 3 t/m 8. Een kort verslag van drie leerlingen uit groep 7.
Wij hadden groepjes gemaakt die waren leuk. Allerlei dingen waren in de groep op elkaar afgestemd.
Wie wel en wie niet in de achtbaan gingen. IK GEEF DIT LAATSTE SCHOOLREISJE EEN 10++++++ Twan
(groep 7).
Alles vond ik leuk. De achtbaan, de kinderen en de begeleidster. De achtbanen omdat ik ze allemaal
heb gedaan die ik wou. De kinderen omdat het heel gezellig was en dat was ook zo voor de
begeleidster. Sophia (groep 7)
Ik dacht eerst van, ik denk dat ik niet in de achtbanen durfde, maar toen dacht ik van ik ga het wel
doen en ik heb de goede beslissing genomen! Ik vond de vliegende Hollander het leukst! En de
vogelrok ook. Shylo (groep 7)
Groepsorganisatie 2018/2019
Dit schooljaar is heel onderwijsland behoorlijk in beweging. Op de Guido de Brès gaan Willemijn
Kramer, Marijke Terluin en Els Bours met pensioen. Met Bente Goedknegt was afgesproken dat zij tot
de zomer bij ons zou zijn en dan weer volledig op de Waterinkschool in Soest gaat werken. Annelies
heeft besloten in het nieuwe jaar op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.
Voor groep 6 en 1 dag groep 7 ziet u nog een vacature staan. De gesprekken met de kandidaten zijn
inmiddels afgerond. We zijn blij dat we voor groep 6 en voor groep 7 weer ervaren leerkrachten in
ons midden krijgen. Wel moeten de formele zaken nog worden geregeld. Zodra dit afgerond is wordt
u geïnformeerd betreffende de concrete invulling.
In het nieuwe schooljaar starten we met 11 groepen.
De verdeling van de groepen ziet er als volgt uit:
Groep 1/2a
Emma van der Burgh. (ma- vr.)
Groep 1/2b
Lianne van Duuren. (ma- vr.)
Groep 1/2c
Rianne Haas (ma.di), (wo, do, vr.) Henriette Koswee
Groep 3
Annemiek van Mourik. (ma- vr.)
Groep 4a (huidige groep 3a)
Bouwien Buijtenhuis( ma-vr.) Liza Kinderdijk (zwangerschapsverlof)
gaat vanaf 1 januari de dagen met Bouwien verdelen.
Groep 4b (huidige groep 3b)
Petrie Roolvink. (ma- vr.)
Groep 5
Veerle Lucas (ma- vr.)
Groep 6a (huidige groep 5a) Claire Visee (ma- vr.)
Groep 6b (huidige groep 5b) Vacature.
Groep 7
Mandy van den Broek. ( ma,di, wo, vr,) Vacature (do.)
Groep 8
Marjan van der Wal. (ma,di, wo, ) Petra de Waard. (do, vr.)
De verdeling van de leerlingen in de groepen volgt zo spoedig mogelijk.
IB taken onder- en bovenbouw / zorgcoördinator.
ICO (interne coördinator opleidingen).
Administratie.
Ellen van Amerongen

Kitty van den Berg.
Marjan van der Wal.
Ineke Kerssies.
Onderwijsassistent.

Bouwcoördinatoren.
Vertrouwenspersoon leerlingen
Directie.

Annemiek van Mourik.(onderbouw)
Marjan van der Wal. (bovenbouw)
Kitty van den Berg.
Jan Visscher.

Ook zullen in verschillende groepen komend jaar stagiaires aanwezig zijn. Wanneer duidelijk is in
welke groep zij gaan lesgeven zal dit in de nieuwsbrief worden vermeld.

Even voorstellen.
Beste ouders, verzorgers,
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Emma van der Burgh. Ik ben 22 jaar. In
december 2017 ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs van de Marnix
Academie in Utrecht.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ik de leerkracht van groep 1/2A zijn. De Guido
de Brès is niet geheel nieuw voor mij. Ik heb mijn allereerste stage voor de PABO op deze
school gelopen en kijk daar met een fijn gevoel op terug. Ik heb er zin in om te starten op
deze school! Mijn werkdagen zullen maandag t/m vrijdag zijn.
Kom volgend schooljaar gerust langs als u verdere vragen heeft of voor een praatje!
Hartelijke groet,
Emma van der Burgh.
Wennen in groep 3.
Op donderdag 28 juni a.s. van 13.15 - 14.00 uur gaan de kinderen van groep 2 voor het eerst wennen
in groep 3.
Het andere wenmoment is op maandag 9 juli van 13.15-14.00 uur. De kinderen worden door de
leerkracht opgehaald en teruggebracht.
Terugblik studiedag.
Tijdens de studiedag wordt geëvalueerd en vooruit gekeken. Kort samengevat kunnen we allemaal
zeggen dat er met veel plezier en inzet, samen met de kinderen en ouders gewerkt wordt om zo goed
mogelijk onderwijs aan de kinderen te geven.
Het komende schooljaar gaan we een start maken om ons muziekonderwijs te verbeteren. We
starten met de muziekmethode 123Zing , leerkrachten zullen worden geschoold en we werken
samen met de “Muziekgarage Baarn”. Ook zullen met ingang van het nieuwe schooljaar de
gymlessen van groep 3 t/m 8 worden gegeven door een bevoegde gymdocent. Ook zullen we starten
met een rekenverbetertraject. Juf Mandy is onze rekencoördinator en zal hierin het voortouw
nemen.
Ellen van Amerongen zal starten als onderwijsassistent in onze school.
De werkdruk gelden vanuit het ministerie maakt het mogelijk om meer handen in de school te
krijgen. Op deze wijze kunnen we meer tijd ten gunste laten komen aan het onderwijsproces.
Schoolkamp groep 8.
Op 2, 3 en 4 juli gaan de leerlingen van groep 8 op schoolkamp naar YMCA in Leusden. De benodigde
informatie ontvangen de ouders van groep 8 van de leerkracht. Als begeleiders gaan mee: juf Marjan,
juf Annemiek, Eric Bakker (vader van Marit) en Darja Smink (vader van Floortje) We wensen de
leerlingen en begeleiders een onvergetelijk schoolkamp toe.

Gezellig moment op woensdag 11 juli
Op woensdag 11 juli van 12.00 uur tot 13.00 uur zijn alle ouders en leerlingen van harte welkom op
de Guido de Brès.
Dan is er een moment om afscheid te nemen van juf Willemijn Kramer, juf Annelies van Manen, juf
Marijke Terluin en juf Els Bours.
Ook is dit een mooi moment om het schooljaar met elkaar af te sluiten.
De ouderraad zorgt voor wat te drinken en wat lekkers.
Bericht van Zomerbieb.
Gratis e-books lezen Het zomercadeautje van de Bibliotheek Lekker lezen in de vakantie? Met de
VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee naartoe. Dat scheelt weer boeken sjouwen. Je
kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. Veel
leesplezier! Vraag je ouders/verzorgers of je mee mag doen.
AVG: een nieuwe wet.
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. In de hele
Europese Unie is dan dezelfde privacywet van kracht. Deze wet beschermt de toepassing van
persoonsgegevens. Samen met de CED-groep is ons bestuur een bovenschoolse werkgroep gestart
om binnen twee jaar te voldoen aan alle eisen die deze wet aan ons stelt. Dit traject zal ertoe leiden
dat onze school, alle betrokkenen goed voorlicht over de privacybescherming op school, over de
rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om
privacy-risico’s te beperken. Scholen zijn namelijk vanaf 25 mei verplicht om ondubbelzinnig te
onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe
lang ze die gegevens willen bewaren. Ook mogen er niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt
noodzakelijk is. Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is bijvoorbeeld jaarlijks
toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening
van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen. Op onze school zullen we
ook alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen.
Concreet betekent dit dat we zullen stoppen met Facebook en twitter omdat het plaatsen van foto’s,
met expliciete toestemming van ouders, te veel werk vraagt en het risico te groot is dat we hier
fouten in maken. We zullen de groepspagina op de website, met ingang van het nieuwe schooljaar,
afschermen met een code en alleen ouders van de groep een inlog verstrekken. U als ouder zullen we
elk jaar toestemming vragen om foto’s van uw kind te plaatsen op deze afgeschermde groepspagina.
Als er in de groep gefilmd wordt, dan gebeurt dit voor onderwijsdoeleinden. We volgen een
scholingstraject als team en gebruiken filmpjes om elkaar te laten zien wat we in de klas doen. Deze
filmpjes worden alleen voor deze doeleinden gebruikt en bewaard in de drive van school voor dit
traject. Na afloop van dit traject worden deze filmpjes weer verwijderd. Als er een film(pje) wordt
gemaakt met een ander doel, wordt u hiervoor om toestemming gevraagd. We zullen ons
aanmeldformulier aanpassen aan de eisen die gesteld worden en ook het bewaren van kindgegevens
zal worden gedaan volgens alle eisen die de AVG aan ons stelt. De wet geeft ons twee jaar de tijd om
te voldoen aan alle eisen.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender Ouders
2017 - 2018

Juni
18
19
22
25
week 26
27
27

6
9.00
Polderproject
5a
9.00-12.00 Boerderijbezoek
6
Floriade
5b
9.00-12.00 Boerderijbezoek
7
Fietstocht Polder
1 t/m 88
Rapport open in ouderportaal.
1/ 2
19.00
Schoonmaakavond
a,b,c

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

1 t/m 7
8
1/ m 7

1 t/m 7

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

1 t/m 8

Zomervakantie

Vakantierooster 2017 2018
Zomervakantie

maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

Vakantierooster 2018/ 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend/ meiweek
Hemelvaartsdagen
Pinksterweekend
Zomervakantie
Laatste middag

maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019
vrijdag 19 juli 2019

Studiedagen:
De studiedagen zijn nu nog niet bekend.

