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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 9
Baarn, 30 november 2018.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Vahide en Jaylynn. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.
Verhalenrooster Kind op Maandag.
In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wilde houden. Daarom moesten Jozef en
Maria op weg naar Betlehem. Door zo’n volkstelling wist de keizer precies hoeveel burgers er in zijn
land woonden en hoeveel belasting hij kon vragen. Maar toch werd niet iedereen geteld: Slaven telden
niet mee, en vrouwen alleen als echtgenote van hun man. Dat roept de vraag op: Wie telt mee en wie
niet?
Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog mensen onderweg. Aan de grenzen van Europa laten
vluchtelingen hun naam op een lijst zetten. Ze weten vaak niet op welke lijst ze terecht komen – de lijst
van mensen die mogen blijven, of van mensen die terug moeten. Ook voor deze mensen is de vraag:
Wie telt mee en wie niet?
Week 49 ■ 03/12 - 07/12

Week 50 ■ 10/12 14/12

Tel je mee?
Alles plus één
Lucas 1: 5-56
Elk jaar brengen mensen in
de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan
God. Wie mag dat cadeau geven? Het lot wijst
Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter
als in de tempel een engel aan hem verschijnt die
zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt
bezoek van een engel: Zij, een gewoon meisje uit
Nazareth, wordt de moeder van Jezus.

Lucas 1: 57-80 en
Micha 5: 1-4a
Johannes krijgt zijn
naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus
één, de dag van de volheid en dan nog net iets meer.
De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over
een mens die Israël compleet zou maken. Hij zal
geboren worden in Betlehem, de stad van koning
David.

Inspectiebezoek.
Met veel plezier kijken wij terug op het bezoek van de onderwijsinspectie, welke heeft plaatsgevonden op 6 en
22 november 2018. Het betreft het vierjaarlijks onderzoek van ons bestuur en haar scholen. Er is gekeken naar
de indicatoren “Zicht op ontwikkeling”, Didactisch handelen”, Kwaliteitszorg” en “Kwaliteitscultuur”. Er hebben
in verschillende groepen lesbezoeken plaatsgevonden, gesprekken met leerlingen en het team en met de intern
begeleider en de directeur.
Aan het eind van het onderzoek ontvingen we de volgende terugkoppeling:

“Ik zie een school in blijvende ontwikkeling, trotse leerlingen en een trots team welke echt samen in gesprek
zijn. In het onderwijsproces zijn zicht op ontwikkeling, didactisch handelen en kwaliteitszorg voldoende. Jullie
hebben de leerlingen goed in beeld en stemmen af op hun onderwijsbehoefte. Jullie zijn kritisch naar jezelf.
Jullie werken aan het vergroten van eigenaarschap en meer activerend lesgeven. Als leerkrachten kunnen jullie
je nog verder ontwikkelen, door het geven van kortere instructies, door het durven keuzes te maken en durven
loslaten. Jullie zetten onderwijsontwikkelingen goed in, evalueren goed en betrekken alle mensen in het
proces. Voor wat betreft kwaliteitscultuur geef ik jullie een goed. Jullie evalueren het onderwijsproces op een
goede manier in bouw- teamvergaderingen en studiedagen. Ik heb gedurende het bezoek een zeer consistent
beeld ervaren van werken vanuit een gezamenlijk gedeelde verantwoordelijkheid, autonomie en
eigenaarschap”.
Als team hebben we de dag afgesloten met iets lekkers bij de koffie.
Sinterklaasfeest.
Gelukkig is Sinterklaas en zijn Pieten ook dit jaar weer in Baarn aangekomen.
Woensdagochtend hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 4 dit ook op school
gemerkt met een gevulde schoen! De Pieten hebben een heerlijke schaal met
pepernoten in de groepen 5 t/m 8 gezet.
Hieronder vindt u nog belangrijke afspraken rondom 5 december:
● We ontvangen de kinderen op deze woensdag allemaal om 8.30 uur op het plein.
● De kinderen van groep 1 & 2 starten in hun eigen groep en lopen met hun eigen
leerkracht naar het plein van het hoofdgebouw.
● Als ouder bent u van harte welkom om de feestelijk ontvangst van Sint mee te maken op het plein. Wilt u
daarbij de aanwijzingen opvolgen van de ouderraadsleden, zodat we de
kinderen alle ruimte geven om het feest goed te kunnen zien.
●De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn om 12.30 uur vrij.
We kijken uit naar een mooi Sinterklaasfeest met de kinderen.
Namens de sintcommissie.
Veerle Lucas
Studiedag op 10 december 2018.
Maandag 10 december staat er een studiedag gepland. Alle leerlingen hebben die dag vrij. Als team gaan we in
de ochtend verder met het “rekenverbetertraject” en worden wij ‘s middags bijgeschoold in het vak muziek
d.m.v de teamtraining over onze muziekmethode 123Zing.
Kerstfeest 2018.
Ook al zitten wij nog volop in sinterklaas, de kerst komt er ook weer aan.
Om de school in kerstsfeer te brengen zijn wij op zoek naar ouders die vrijdag 7 december om 13.00 uur
kunnen helpen met het versieren van de hal.
Degene die willen helpen kunnen zich aanmelden bij juf Annemiek. Mailadres: avmourik@guidodebres.nl
Met de school houden wij twee keer een adventsviering.
Woensdag 12 december en maandag 17 december. Ouders die deze viering bij willen wonen mogen vanaf de
balustrade meekijken.
De viering van groep 1 t/m 4 is van 8.35 uur tot 8.50 uur.
De viering van groep 5 t/m 8 is van 9.00 uur tot 9.15 uur.
Donderdag 20 december is de kerstviering. De kinderen volgen deze dag een continurooster en zijn dan om
14.00 uur uit.
Om 18.00 uur worden de kinderen weer op school verwacht in hun eigen klas.
Daar gaan zij gezamenlijk eten. Het is de bedoeling dat iedereen iets te eten of drinken meeneemt. En een
bord, beker en bestek.
Vanaf maandag 10 december hangt er een intekenlijst bij de deur van de klas.
Om 19.00 uur is het kerstdiner afgelopen en is er een samenzang op het ‘grote’ plein voor de ouders en
kinderen.

Mochten er ouders zijn die een instrument bespelen en graag mee willen doen mogen zij een mail sturen naar
Laura de Boer: lauraviool@t-mobilethuis.nl
De ouderraad zorgt voor wat warms te drinken en een lekkere kerstkrans om zo met elkaar het jaar gezellig af
te sluiten.
Namens de kerstcommissie,
Annemiek van Mourik
Vanuit de leerlingenraad.
Tijdens het overleg met de leerlingenraad komen er verschillende leuke ideeën uit de klassen.
Zo kwam ook het idee om een hoedjes -en petjes dag te houden.
Dan vraagt u zich misschien af hoe de leerlingen op dit idee komen?
Ook daar hebben wij het over gehad. De leerlingenraad gaf aan dat wij op deze manier kunnen laten zien dat
wij als school bij elkaar horen. Maar ook dat iedereen verschillend is en zo kan laten zien waar je van houdt.
Denk aan vele glitters, of juist iets minder opvallends.
Op maandag 7 januari is het dan zo ver. Wij houden een hoedjes- en petjes dag.
Actie schoenmaatjes van Edukans.
Afgelopen week heeft de ouderraad de verzamelde dozen weggebracht naar het verzamelpunt in Amersfoort.
We telden bij elkaar 37 gevulde schoenendozen. 37 kinderen in Ghana en Sri Lanka kunnen we op deze manier
blij maken! En ook zelf worden we we hier blij van. Namens al die kinderen ……..dank je
wel.
Schoolfruit.
De leerlingen krijgen iedere week op woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès),
donderdag en vrijdag, fruit of groente rechtstreeks bij de teler vandaan. Het is iets extra’s.
In overleg met uw kind kunt u het gebruikelijke tussendoortje aanpassen.
De komende week…………………………….
Snoepen op school.
Al enkele jaren probeert onze school vat te krijgen op het snoepen op school. Op dit
moment wordt er al voor 8.25 uur door leerlingen snoep onder elkaar verdeeld. Dit is
geen wenselijke situatie. Via de nieuwsbrief en schoolgids is er aandacht om minder of
niet te snoepen, gezonde traktaties uit te delen, en verstandiger te snoepen (groente
en fruit). Ook in de vorm van projecten ( Schoolfruit, Schoolontbijt) proberen wij het
gezond gedrag van kinderen te bevorderen.
Wij vinden een snoepverbod binnen onze school te ver gaan. Liever blijven wij het
gesprek over dit thema met kinderen en ouders voeren en hen verder informeren over
alternatieve traktaties tijdens verjaardagen.
Kortom:
Het uitdelen van snoep geniet beslist niet onze voorkeur. Hiervoor zijn betere en gezondere vormen van
trakteren mogelijk. Te denken valt dan aan appels, mandarijnen, tomaten, fruitspiesen, blokjes kaas enz.
Ons verzoek aan u luidt: als uw kind traktaties wil uitdelen, kies dan voor gezonde en verantwoorde traktaties.
Geef uw kind geen snoepgoed mee naar school en vertel ook waarom.
Roefeldag 2019.
In de bijlage vindt u meer informatie betreffende de roefeldag op 3 april 2019. Ook vindt u meer informatie via
de link www.roefeldagbaarn.nl
Winterspelen in Baarn.
“ Misschien lijkt het nog ver weg, maar toch wordt er al hard gewerkt aan de sportdag voor alle
basisschoolkinderen in de Kerstvakantie.
Op donderdag 27 december zal de Winterspelen-dag weer plaatsvinden die wordt verzorgd door een
samenwerking tussen De Trits, Kinderopvang Baarn en de jeugdsportcoördinatoren van de Gemeente Baarn.

De Winterspelen is een geweldig, jaarlijks terugkerend, sport- en spelspektakel voor kinderen in de leeftijd van 4
t/ 12 jaar. De Winterspelen beginnen om 09:30 uur en duren tot 14.00/15.30 uur. We verwachten je tussen 9.30
- 9.45 uur in de Trits want na een gezamenlijke warming-up starten we om 09.55 uur met de sportdag. De
kinderen worden in drie leeftijdsgroepen ingedeeld en hebben hun eigen vaste groepsbegeleiding gedurende de
gehele sportdag. De deelnemers worden uitgedaagd tijdens verschillende sport- en spelactiviteiten met
onderdelen als atletiek, badminton, klimmen, bubblevoetbal, dansen en een prachtig springkussen. Deze
activiteiten worden begeleid door diverse trainers/sportverenigingen. De dag zal, voor de kinderen met een
zwemdiploma, worden afgesloten met een zwemfestijn in het zwembad van 14:00 tot 15.30 uur. Voor kinderen
zonder zwemdiploma eindigt de dag dus om 14.00 uur!
Wil jij hier ook bij zijn? Geef je dan snel op via w
 ww.activity4kids.nl/sports4kids/baarn onder het kopje
“W
 interspelen 2018”! Kosten zijn €10,00 voor de gehele dag. Dit jaar krijgen alle kinderen en begeleiders een
lunch en drinken aangeboden door B.Slim dus je hoeft zelf niets mee te nemen (behalve je gymkleding/
zwemspullen natuurlijk)
Belangrijk: geef bij je aanmelding gelijk op of je in het bezit bent van (een) zwemdiploma(s) en bij wie je
(eventueel) wilt worden ingedeeld (vriendje/vriendinnetje).
Voor vragen/informatie kun je terecht bij sportcoördinator Irene de Jong via irene.dejong@baarn.nl of
06-49900591.”

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender voor ouders 2018 - 2019

December
5
10
20
20
21
24-12
4-01

1 t/m 8
1t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

18.00
12.00

1 t/m 8

Sinterklaas
Studiedag. De leerlingen zijn vrij.
Kerstfeest Continurooster. Om 14.00 vrij.
Kerstfeest/ kerstdiner.
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

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
1 t/m 8

11.00-12.00

De Stilte
De Stilte
Rapport open in ouderportaal
1e rapport mee
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Voorjaarsvakantie

Speellokaal
Speellokaal

01-03
Maart
13
18-22
22
25- 5 april

7
1 t/m 8
7 en 8
1 t/m 8

Boomfeestdag
Week van de Lentekriebels
Voetbaltoernooi
Verkeersweken.
April

1
12
18
19-04
04-05

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

9.45-11.45

1 t/m 8

Zeefdrukken
Koningsspelen
Paasviering

In de klas of FrontaalKunst

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
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend/ meiweek
Hemelvaartsdagen
Pinksterweekend
Zomervakantie
Laatste middag
Studiedagen:
Studiedag
Studiedag eindejaar

Schoolkamp Leusden
Laatste schooldag. (middag vrij)

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

Maandag 10 december (alle leerlingen vrij)
Vrijdag 21 juni 2019. (alle leerlingen vrij)

