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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 11 
 
Baarn, 14 februari 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Fabian en Liam. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Elke ochtend is een klein wondertje. Want hoe donker de nacht ook geweest is, toch komt de zon weer op voor 
een nieuw begin. In deze weken zingen we een lied waarin dat als volgt verwoord wordt: 
De zon komt op en geeft ons licht, 
zo brengt de hemel een bericht. 
Want na het donker van de nacht 
komt altijd weer een nieuwe dag. 
 
Met Pasen horen we het verhaal van de dood van Jezus. Midden op de dag werd het donker in het hele land, en 
het leek voor de vrienden van Jezus alsof het nooit meer licht zou worden. Maar op de derde dag gebeurde het 
wonder: De steen voor het graf werd weggerold. Zo liet God zien dat Hij altijd een nieuw begin maakt, zelfs na 
de donkerste nacht. 

Week 8/9 ■ 17/02 - 21/02 of 
24/02 - 28/02 

Je zult zien 

Matteüs 9: 9-31 

De tollenaar Matteüs gaat met 
Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder 
gezien heeft. De radeloze Jaïrus komt bij Jezus omdat 
zijn dochter gestorven is. Hij ziet het onmogelijke 
gebeuren. 

 

Week 10 ■ 02/03 - 06/03 

Jouw taak voor vandaag 

Matteüs 10: 1-13, 12: 9-14 en 
13: 1-9 

Jezus geeft zijn leerlingen een 
bijzondere taak: Ze gaan op 
weg om over Gods koninkrijk 
te vertellen. Later geneest Jezus op sabbat een man 
met een verschrompelde hand. Is dat wel een taak 
voor deze dag? Jezus vertelt ook over de zaaier. 
Zoals zaad in goede grond kan groeien, kan Gods 
liefde ook groeien als wij mensen het goed 
ontvangen. 

 

 
Schoolfruit.  
De leerlingen krijgen iedere week op dinsdag, woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès) en 
donderdag, 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…………………………….meloen, appel en kiwi. 
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Voortgangs- rapportgesprekken. 
Op dinsdag 10 en donderdag 12 maart a.s. vinden de voortgangs- rapportgesprekken voor alle groepen plaats. 
De uitnodiging ontvangt u via “Schoolgesprek”. Vanaf maandag 2 maart 12.00 uur tot vrijdag 6 maart 12.00 uur 
kunt u inschrijven. Deze ronde zijn de gesprekken niet facultatief. Tijdens deze gesprekken mag uw zoon of 
dochter meekomen. 
Vanaf maandag 2 maart 15.00 uur  kunt u het rapport van uw kind inzien via het ouderportaal van ParnasSys. 
Op woensdag 4 maart krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis. 

 
Lentekriebels. 
In de week van 16 maart doen wij, zoals ieder jaar, mee aan het project Lentekriebels. De 
Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en 
basisonderwijs  en is van 16 t/m 20 maart 2020. Deelnemende scholen geven een week 
lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Elk jaar staat er een thema centraal. 
Dit jaar is het thema: "Seksuele vorming geven is een feestje! We besteden aandacht aan 
diversiteit. Dit is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende 
religies en culturen. Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek. 
Het doel is om kinderen de juiste informatie mee te geven voor een gezonde seksuele 
ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op latere 

leeftijd seksueel verantwoorde  keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is 
voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en 
weerbaarder zijn. Meer informatie kunt u vinden op www.seksuelevorming.nl 
 
Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8. 
Op vrijdag 20 maart vindt het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 plaats. Teams van alle 
basisscholen in Baarn spelen dan tegen elkaar. Mooi om te zien dat ieder jaar opnieuw te zien is dat er met veel 
plezier wordt samengespeeld, ook om te winnen. We hopen op een mooie dag met goede 
weersomstandigheden. Nadere informatie ontvangen de groepen 7 en 8 via de leerkracht. Er zijn dringend 
scheidsrechters nodig. Lukt het u om een dag als scheidsrechter op te treden,  dan kunt u zich opgeven bij de 
leerkracht.  Dank alvast aan de ouders die meehelpen om dit een mooi toernooi te laten zijn.  
 
Afval scheiden en voorkomen. GOED BEZIG! 
Op de Guido de Brès zijn wij bezig aan de overgang om steeds minder afval te hebben. Dit 
realiseren wij, samen met de leerlingen en ouders door afval te scheiden en zoveel mogelijk 
afval te voorkomen.  
De dopper is een mooi voorbeeld die bij regelmatig gebruik het weggooien van plastic flesjes 
en drinkpakjes voorkomt. ( Zie foto groep 5b) Wij verzoeken u dan ook om geen of zo min 
mogelijk drinken in pakjes mee te geven. Iedere leerling ontvangt van school in groep 1 een 
dopper om drinken mee te nemen naar school. 
 
Week van het geld. 
De Week van het geld 2020 vindt plaats van 23 t/m 27 maart 2020. Het doel van deze themaweek is om 
leerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd 
voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. 
In deze week zullen in groep 7 en 8 gastlessen worden gegeven. Harry Suik, (HFPB Baarn) de vader van Naomi 
uit groep 8 en financieel adviseur en Martin Stomphorst (Rabobank) zullen een gastles met als thema: ”Goed 
omgaan met geld is goud waard” in groep 7 en 8 verzorgen.  
 
Pasen. 
Na de voorjaarsvakantie beleven wij de 40-dagentijd op weg naar Pasen.  Als school volgen wij in deze tijd onze 
bijbelverhalen en bereiden wij ons voor op het Paasfeest.  
Op woensdag 8 april vindt om 18.30 uur onze Paasviering plaats in de Pauluskerk. U als ouder(s), verzorger(s) 
bent van harte welkom. 
Donderdag 9 april gaan wij met elkaar lunchen. Voor de lunch mag ieder kind 1 opa of oma of een bekende 
oudere als gast uitnodigen. De leerlingen versieren in de weken daarvoor thuis een schoenendoos en vullen 
deze op de dag zelf voor zijn of haar gast en zichzelf. Samen delen zij dan de maaltijd.  
Voor de duidelijkheid; vanwege de beperkte ruimte mag ieder kind dus 1 gast uitnodigen. Meer informatie 
volgt.  
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Rekenen 
De groepen 3 tot en met 7 werken sinds dit schooljaar met de digitale versie van de rekenmethode “De wereld 
in getallen”.  
Elke les staat er een doel centraal. Dit doel wordt regelmatig herhaald. De kinderen kunnen in het onderdeel 
“groei” zelf de voortgang bekijken. Als ze zijn gestart met een doel krijgen ze een medaille te zien. Deze gaat 
zich vullen. Brons is voor alle kinderen haalbaar, maar het streven is om minimaal zilver te halen. 
Daarnaast werken de kinderen met zogenaamde “peiltaken” om zo te kunnen beoordelen of een bepaald doel 
al wordt beheerst. Met behulp van de “eigen taken” oefenen kinderen verder met de onderdelen die nog lastig 
zijn of ze werken hier aan uitdagende plustaken. De peiltaken worden beoordeeld en het gemiddelde hiervan 
vormt het rapportcijfer. 
De onderdelen die op het rapport verschijnen zijn: 
 

Groep 3 
Oriëntatie op de getallen 
Splitsen 
Bewerkingen 
Meten en Meetkunde 

Groep 4 
Oriëntatie op de getallen 
Bewerkingen 
Meten en Meetkunde 
Tempo Rekenen tot 10 
Tempo rekenen tot 20 

Groep 5 
Oriëntatie op de getallen 
Bewerkingen 
Meten en Meetkunde 
Tempo Rekenen +, -, X en : 
 

Groep 6 en 7 
Oriëntatie op de getallen 
Bewerkingen 
Verhoudingen 
Meten en Meetkunde 
Tempo Rekenen +, -, X en : 
 

 

Kwink.  
Wij werken op onze school met de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren. We willen 
onze leerlingen dus bewust belangrijke vaardigheden aanleren. En weet u wat nu zo 
bijzonder is?  Als kinderen weten wie ze zelf zijn, waar hun grenzen liggen, hoe ze met hun 
(heftige) emoties moeten omgaan en met anderen, hoe ze verantwoorde keuzes moeten 
maken en relaties kunnen onderhouden… dan presteren ze ook beter bij vakken als taal, 
rekenen en lezen.  
Zo werkt sociaal emotioneel leren dus aan twee kanten positief. 
 
Les 11 Rust in jezelf. (10-2 t/m 21-2 2020) 
Kwink van de week:  
Gebruik de Rust-Vis (groep 1-4) 
Gebruik de Zelfontspanner (groep 5-8) 
 
Kinderen kunnen, net als volwassen, drukte en stress ervaren. Ook al zijn ze zich daar misschien minder van 
bewust. Toch kan die drukte ervoor zorgen dat ze meer afgeleid en minder taakgericht zijn. Kinderen die 
signalen van drukte herkennen en in staat zijn zichzelf rustig te krijgen, kunnen zich beter concentreren en 
meer ruimte voelen om te leren en ontdekken.  

Veel prikkels in een vol klaslokaal, onzekerheid over een toets, huiswerk moeten maken én willen gamen met 
een vriendje, een vervelende opmerking van een vriendin… Als te veel dingen tegelijk om aandacht vragen in 
het hoofd van een kind kan dat leiden tot stress. Kinderen die weten hoe ze weer rustig kunnen worden, zijn in 
staat zich te ontspannen. Gevolg: betere concentratie en meer aandacht voor sociale contacten. De Kwink-slag 
‘De zelfontspanner’, waarmee kinderen in deze les oefenen, is een hulpmiddel op die momenten dat ze druk 
ervaren. Deze Kwinkslag draagt bij aan een goede focus op het werk en aan een ontspannen sfeer in de groep. 

Theoretisch verkeersexamen groep 7. 
Op maandag 30 maart vindt het theoretisch verkeersexamen voor groep 7 plaats. Veel hebben de leerlingen 
geleerd tijdens de verkeerslessen op school. Nu mag iedereen laten zien de verkeerskennis te beheersen, 



voldoende inzicht te hebben in verkeerssituaties en het zich bewust zijn van het belang van veilig 
verkeersgedrag. Dit alles om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. Op maandag 9 maart a.s is er een 
informatieavond voor ouders. Tijd: 20.00 -20.45 uur. Locatie: De Uitkijck. De ouders van groep 7 ontvangen een 
aparte uitnodiging. 
Het minstens zo belangrijke praktisch verkeersexamen, waarin getoetst wordt of leerlingen de opgedane 
verkeerskennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het verkeer, vindt plaats op 14 mei a.s. Iedereen 
veel succes gewenst. 
 
Honden op het plein. 
Graag herinneren wij u eraan dat honden (ook aan de lijn) niet op het schoolplein mogen komen. 
Buiten de hekken is het openbaar terrein waar de openbare regels gelden. Ook is het lastig voor de 
leerlingen om de hondenpoep ( een hardnekkig probleem rondom school) op straat te ontwijken.  
Wilt u samen met de kinderen erop letten dat zij met schone schoenen de school  
binnen gaan. Dank. 
 

Leerplicht (wet) 
Tijdens een van ons overleg met de directies van basisscholen in Baarn, hadden we de leerplichtambtenaar op 
bezoek. We hebben over de dag van de Leerplicht gesproken. Tijdens de 'Dag van de Leerplicht' wordt 
stilgestaan bij het recht op onderwijs. Jaarlijks op de derde donderdag in maart. Het doel van de 'Dag van de 
Leerplicht' is het onder de aandacht brengen van de leerplicht bij leerlingen, ouders, scholen en andere 
betrokkenen. Op de Dag van de Leerplicht besteden het ministerie OCW en haar leerplichtambtenaren extra 
aandacht aan het belang van leren en leerplicht. Zij hebben ons weer bijgepraat over verzuim en de aanpak 
daarvan. Wat is voor u van belang? 
- De directies van basisscholen zijn verplicht om verzuim door te geven.  
- Wanneer verzuim gemeld wordt, dan gaat dit via ons systeem rechtstreeks naar leerplicht en bij ongeoorloofd 
verzuim zullen zij actie ondernemen. 
- De leerplichtambtenaar zal dit schooljaar ook voor of na een van de vakanties langs komen om verzuim op te 
nemen van kinderen.  
 
Hoofdluis. 
Na de voorjaarsvakantie worden alle leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis. Veelvuldig kammen en blijven 
controleren is de beste manier om hoofdluis te voorkomen. 
 
Gevonden voorwerpen. 
De gevonden voorwerpen worden na volgende week donderdag 20 februari naar de kringloop gebracht. Voor 
die tijd is er de mogelijkheid om in de kast te kijken of er spullen van uw zoon of dochter bij liggen die u mist. 
 
Voorjaarsvakantie. 
Vanaf vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart is de school gesloten.Dinsdag 3 maart starten de leerlingen 
weer. Iedereen een fijne voorjaarsvakantie gewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 



 
Vakantierooster 2020-2021 (volgend schooljaar!) 
Het vakantierooster 2020-2021 is vastgesteld en vindt u hieronder. 
De data van alle lesvrije dagen/studiedagen zijn nu nog niet bekend. Deze ontvangt u voor de start van de 
zomervakantie. 
 
Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 
Kerstvakantie  maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie  maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 
Paasweekend vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021 
Koningsdag dinsdag 27 april 2021 
Meivakantie Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 
Pinksterweek maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021 
 
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 16 oktober 2020 
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 18 december 2020 
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 19 februari 2021 
Lesvrije dag/studiedag Vrijdag 16 juli 2021 
 
 

 

 

 


