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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 3 
 
Baarn, 20 september 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Jasmijn, Umeyr, Abbey, Valérie  Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een belangrijke vraag. 
Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze misschien ook 
tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf om dit schooljaar tot een 
succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door anderen? De verhalen kunnen helpen om 
daarover na te denken. 

Week 39 ■ 23/09 - 27/09 
We beginnen opnieuw 

Genesis 8: 1-22 en 9: 1-17 

Het lijkt alsof de schepping 
opnieuw begint: de 
donkere wolken 
verdwijnen, het water 
zakt. God begint opnieuw 
met Noach en alle dieren 
in de ark. 

Week 40 ■ 30/09 - 04/10 
Babbelstad 

Genesis 9: 18-29, 10: 1-32 en Genesis 11 

De nakomelingen van Noach verspreiden zich over 
de aarde. In Babel besluiten ze 
een toren te bouwen, zo hoog 
als de hemel. Maar het gaat 
mis: Mensen verliezen het 
contact met elkaar, ze 
begrijpen elkaar niet meer. 
Babel wordt een babbelstad 
waar iedereen praat maar niemand een ander 
verstaat. 

 
 
Schoolfotograaf. 
Afgelopen maandag 9 september zijn door Foto Koch uit Baarn de schoolfoto’s gemaakt.  
Aanstaande maandag ontvangt u de inlogkaart(en) om foto’s te kunnen bestellen. 
Helaas zijn de groepsfoto’s niet naar tevredenheid gelukt. Deze zullen dan ook op woensdag 25 september a.s. 
opnieuw worden gemaakt. Anders dan op de inlogkaart geschreven staat, zullen alle leerlingen t.z.t. de 
groepsfoto gratis ontvangen. 
 
Schoolgids 2019 2020 
U kunt de schoolgids vinden op onze website onder het tabblad school- schoolgids- Schoolgids Guido de Brès 
2019-2020. 
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Kennismakingsgesprekken /10 minutengesprekken.  
Zoals u de afgelopen jaren gewend bent is er de gelegenheid om in de eerste ronde gesprekken de leerkracht te 
vertellen over uw kind.  Zijn er (nieuwe) ontwikkelingen waarvan u het belangrijk vindt, dat de leerkracht 
hiervan op de hoogte is, dan zijn deze momenten hier voor gepland. 
Inmiddels heeft u via “Schoolgesprek” een afspraak kunnen maken. 
 
Vanuit uw gesprek met uw kind: “ Ik wil graag dat de juf van mij weet…..”.  
 
Voor het gesprek kunnen ook de volgende vragen een handreiking zijn: 
-  Hoe functioneert uw kind? - Loopt u ergens tegenaan, waar u geen raad mee          

weet? 
- Hoe kijkt u naar uw kind? - Wat vindt uw kind leuk om te doen? 
- Hoe voelt uw kind zich? - Welke hobby’s heeft uw kind? 
- Wat is de beste aanpak? - Gaat uw kind graag naar school? 
- Wat kunnen we van elkaar leren? - Hoe komt uw kind uit school? 
- Wat vindt u belangrijk om aan ons te vertellen over           
uw kind? 

- Heeft u tips voor ons in de omgang met uw kind? 

- Wat vindt u leuk aan uw kind? -Wat zijn uw verwachtingen van uw kind? 
- Wat vindt u minder prettig aan uw kind? - ………………………………………………..? 
 
ANWB Streetwise. 

 
Op 24 september a.s. van half 9 tot 14.00 uur komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school. 
ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter om te 
gaan met het huidige verkeer.  
 
Kinderen doen vandaag de dag weinig ervaring op in het verkeer. De eerste jaren zitten ze vooral in de bakfiets, 
het fietsstoeltje of op de achterbank. Maar u vindt het ook belangrijk dat ze zelfstandig aan het verkeer leren 
deelnemen. Herkent u dat? 
Om kinderen al op de basisschool beter te leren omgaan met het drukke verkeer, heeft de ANWB het 
programma Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam verkeerseducatieprogramma, 
dat zowel scholen als ouders helpt bij het verkeersvaardig maken van kinderen. Professionele instructeurs 
komen dinsdag 24 september naar onze school en geven verkeerstrainingen op maat.  
ANWB Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van 
basisschoolleerlingen. De vier onderdelen zijn: 

● Toet toet (groep 1 en 2): De les vindt plaats in het speellokaal en betreft een  speelse introductie op 
gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en 
autostoeltje. De leerkrachten van de groep geven deze les. 

● Blik en klik (groep 3 en 4): Deze les vindt plaats in de gymzaal. De kinderen leren om veilig over te 
steken over het zebrapad en tussen twee auto’s. En ze ervaren in een elektrische auto waarom het 
gebruik van een gordel en autostoeltje noodzakelijk is. D.m.v. van de iCheck voert de leerkracht een 
indicatieve oogmeting uit.  

● Hallo auto (groep 5 en 6): Buiten op straat in de buurt van de school ( Crocusstraat is van 8.30 – 14.00 
uur afgesloten) leren de leerlingen over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die 
remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. En 
ze leren de autogordel juist te gebruiken.  

● Trapvaardig (groep 7 en 8): Leerlingen fietsen buiten over een uitdagend parcours en oefenen 
moeilijke manoeuvres, voor fietsvaardigheid en fietsbeheersing. Ook fietsen ze met een zware rugtas 
op, waarmee we ze voorbereiden op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. Als afsluitend 



onderdeel wordt het parcours op een elektrische step afgelegd. Deze dag moeten de leerlingen dus 
hun fiets meenemen naar school. 

Deze dag komen de gewone gymlessen te vervallen. De leerlingen van groep 3 en 4 hebben wel hun 
gymschoenen nodig. 

Wij hopen aan het einde van deze dag dat de leerlingen beter kunnen omgaan met het drukke verkeer.  

De Week Tegen Pesten 2019 is van 23 tot en met 27 september.  
Dit jaar is het thema:  

Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een 
held: leraar én leerlingen. 
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. 

 
Studiedag leerkrachten op vrijdag 4 oktober. 
Op vrijdag 4 oktober a.s. hebben de leerlingen van alle 
groepen vrij i.v.m. de geplande studiedag. 
Als team zullen wij deelnemen aan het Nationaal 
Onderwijs Congres. 
Thema:”Back to the future”. 
Ben jij klaar voor de toekomst? De 21ste eeuw biedt 
ongekende technologische mogelijkheden en vraagt om 

goed voorbereide onderwijsprofessionals. Wat jouw rol binnen het primair onderwijs ook is, Het Nationaal 
Onderwijs Congres prikkelt, inspireert én biedt toepasbare tools voor de dagelijkse praktijk. 
 
Uit de leerlingenraad. 
De namen van de leerlingen welke zitting nemen in de leerlingenraad uit de groepen 5,6,7 en 8 zijn bekend. 
Gekozen zijn door de groepen Romee (5a), Thijs (5b), Roderick (6), Jesper (7a), Sven (7b) en Lindsey (8). Samen 
met juf Liza en juf Claire gaan zij elke 6 weken meedenken en praten over schoolontwikkelingen.  
 
Kinderboekenweek en boekenruil-markt! 
Op 2 oktober is de opening van de kinderboekenweek. Deze 
feestelijke opening vieren wij met elkaar op het plein! U bent 
allen van harte uitgenodigd te komen kijken. Op 16 oktober is 
de afsluiting van de Kinderboekenweek en op deze dag mogen 
de kinderen hun eigen boeken van thuis meenemen om te 
ruilen met andere kinderen op school. 
 

 

 

 

 



Start ochtend kleuters. (wijziging) 
De deuren van het kleutergebouw gaan om 8.15 uur open. U kunt dan samen met uw kind naar de klas gaan. 
Om 8.20 uur is de leerkracht aanwezig. Ouders die ook naar het hoofdgebouw moeten, hebben dan tijd om 
daar naar toe te gaan. De bel voor groep 3 t/m 8 gaat om 8.25 uur.  
Om 8.30 uur starten de lessen voor alle groepen.  
 
Inspiratieavond SWV de Eem. (Samenwerkingsverband De Eem) (herhaling) 
Dinsdag 1 oktober 19.30- 21.00 uur. Thema: “Hoezo jongens”. 
Aanmelden via:  
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-1-oktober-2019-hoezo-jongens-71342388003 

 

Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 
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