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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 3
Baarn, 14 september 2018.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Norah. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.
Verhalenrooster Kind op Maandag.
We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de Israëlieten in Egypte: een slavenvolk,
dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer, vindt God. De slaven mogen vrij zijn, ze mogen op
weg naar een veelbelovende toekomst. En Mozes speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao
gaan en het volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf ook niet goed meer
hoe het verder moet. Maar dan weet God het wel. (In de vorige nieuwsbrief vindt u de uitgebreide informatie)

Week 38 ■ 17/09 - 21/09

Week 39 ■ 24/09 - 28/09

Exodus 5: 1-11, Exodus 7-10 en Exodus 12: 29-42

Exodus 14: 9-31, Exodus 15: 1-18 en Exodus 15: 22-26

De farao wil het volk Israël niet laten gaan. Maar
nadat er tien zware plagen over Egypte zijn
gekomen, gaan ze toch. Zo vertrekt het volk van God:
weg uit de slavernij, op weg naar een veelbelovende
toekomst.

Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De
farao zit hen achterna om hen terug te brengen naar
Egypte; wie kan hen nog redden? Als geen mens
meer weet hoe het verder moet, weet God het wel.
Hij wijst een weg door
het
water.

Weg!
Wie kan ons
redden?

Veldwerkdag op vrijdag 14 september voor de groepen 3 t/m 8.
Op vrijdag 14 september hebben alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een leerzame ochtend beleefd onder
leiding van vierdejaars studenten van de Marnixacademie. Er zijn lessen op het gebied van WNT (wetenschap,
natuur en techniek) aan de leerlingen gegeven. De kinderen kunnen u er alles over vertellen.
Dank aan de ouders die ons hebben gebracht en gehaald.
17-21 september: week tegen het pesten.
Wij besteden op de Guido de Brès aandacht aan deze landelijke themaweek vanuit onze
methode Kwink. Hoe werken wij op school om pesten te voorkomen? Als leerkrachten
hebben wij aandacht voor elk kind. We maken omgangsregels met onze groep en daar
houden we elkaar dagelijks aan. We geven lessen uit “Kwink”, waarbij een positieve
groepsvorming uitgangspunt is en kinderen stilstaan bij de eigen rol en die van de ander.

Twee keer per jaar vullen leerkrachten ZIEN in en we bespreken met de intern begeleider en indien nodig met u
als ouder wat we hierin opvallend vinden.
Wat als er toch sprake blijkt van pesten, wat kunt u als ouder doen? Wij vinden dat wij een veilige school
hebben, maar we willen ten alle tijde oplettend zijn. Praat u ook regelmatig met uw kind over de sfeer in de
groep, over vriendjes, vriendinnetjes en houdt u het gedrag van uw kind op social media in de gaten? Speelt er
iets, stimuleer dan altijd dat het kind zichzelf laat zien en naar de leerkracht gaat. Vraag het kind wat het zelf als
beste oplossing ziet en laat het hiermee voor de draad komen. Ondersteun uw kind indien nodig richting de
leerkracht. Indien nodig kunt u ook terecht bij de intern begeleider of bij de directeur. Ook hebben wij binnen
school als vertrouwenspersoon voor alle kinderen: juf Kitty van den Berg.
10 minuten gesprekken. Herhaling.
Inmiddels heeft u zich kunnen inschrijven voor de omgekeerde 10 minutengesprekken.
Op dinsdag 18 en donderdag 20 september bent 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?
- ………………………………………………..?

Schoolfotograaf.
Op maandag 1 oktober en woensdag 3 oktober komt de schoolfotograaf op school. Foto Koch uit Baarn zal de
foto’s maken. Meer informatie ontvangt u in de volgende nieuwsbrief.
Inspiratieavond SWV de Eem. (Samenwerkingsverband De Eem)
Dinsdag 2 oktober 19.30- 21.00 uur. Meldt u snel aan!!! Thema: “Synergie”.
“ Synergie”, omdat het geheel meer is dan de som der delen en je samen meer bereikt dan in je eentje.
Samenwerken van ouders en onderwijs blijkt een belangrijke factor te zijn in het succes van de leerling. Steven
Pont gaat hier dieper op in en zal alle doelgroepen voorzien van tips en tools om deze noodzakelijk
samenwerking te realiseren.
Vragen die je over dit onderwerp wilt stellen aan Steven Pont kun je op de avond zelf op een kaartje schrijven.
Steven zal een selectie maken en ingaan op de vragen.
In de bijlage vindt u de flyer.
Speeldoos.
In de bijlage vindt u de flyer van de Speeldoos met daarin de familievoorstellingen voor het komend
theaterseizoen.
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender voor ouders 2018 - 2019

September
17
18

7
1 t/m 8

10.30
11.15

Golfclinics 1e groep
Golfclinics 2e groep
10 minuten kennismakingsgesprekken

20
24

1 t/m 8
7

10.30
11.15

10 minuten kennismakingsgesprekken
Golfclinics 1e groep
Golfclinics 2e groep
Oktober

1
3
3-14
22-26
29
29-10/ 19-07
29-10/ 19-07

1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/ m8
1 t/m 8
Team
1 /2
3, 4a, 4b

Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag van de Stichting
Project Kijken en kieken
Project Foto’s van vindsels

Kinderen vrij

November
20
22

1 t/m 8
1 t/m 8

10- minutengesprekken
10- minutengesprekken
December

5
21
24-12
4-01

1 t/m 8
1 t/m 8

12.00

1 t/m 8

Sinterklaas
De kinderen zijn vrij
Kerstvakantie

Januari
14
16-30
24

5,6a,6b
3 t/m 7
1 /2 a,b,c

13.00-14.00 De waanzinnige boomhut
CITO weken
19.00
Schoonmaakavond

Speeldoos

Februari
12
13
13
18
19
21
25-02
01-03

1 /2 a
1 /2 b

13.30-14.30
10.00-11.00

1 /2 c
2 t/m 8
2 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

11.00-12.00

De Stilte

Speellokaal

De Stilte

Speellokaal

Rapport open in ouderportaal
1e rapport mee
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken

1 t/m 8

Voorjaarsvakantie

Maart
13
18-22
22

7
1 t/m 8
7 en 8

Boomfeestdag
Week van de Lentekriebels
Voetbaltoernooi
April

1
12
18

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

9.45-11.45

Zeefdrukken
Koningsspelen
Paasviering

In de klas of FrontaalKunst

19-04
04-05

1 t/m 8

Meivakantie

Mei
14
21

8
8
5

23
30-31

6a,6b

13.15-14.45
13.15-14.45
9.00-10.00

Les: “Nee, ik doe niet mee”.
Les: “Nee, ik doe niet mee”.

10.30-11.30

1 t/m 8

Instrumenten Circuit

Op school

Hemelvaartsdagen
Juni

3-14
6
10
14
21
26

2 t/m 7
7 en 8
1 t/m 8
5,6a,6b
Team
1 /2

CITO weken
Atletiekdag
2e Pinksterdag
11.00-12.00 Slotconcert
Studiedag
19.00
Schoonmaakavond

Speeldoos
alle kinderen vrij

Juli
3-5
19

8
1 t/m 7

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

Schoolkamp Leusden
Laatste schooldag. (middag vrij)

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:
Studiedag stichting PCBO Baarn Soest
Studiedag eindejaar

Maandag 29 oktober 2018. (alle leerlingen vrij)
Vrijdag 21 juni 2019. (alle leerlingen vrij)

