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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 12 
 
Baarn, 6 maart 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
In de veertigdagentijd leven we toe naar het Paasfeest. We zullen vieren dat Jezus opstond uit de dood. 
Daarmee liet hij zien: God roept mensen steeds opnieuw tot leven, zelfs door het donkerste donker heen. Hij 
maakt je wakker voor een nieuw begin. De verhalen uit deze periode laten daar steeds meer van zien. 
 

Week 11 ■ 09/03 - 13/03 
Als het donker wordt 
Matteus 14: 13-33 en 16: 13-20 

Als het donker 
wordt vragen 
de leerlingen 
zich af waar ze 
eten kunnen 
kopen voor de 
vele mensen 
die bij hen 
zijn. Jezus 
vertrouwt op 
God – dat is meer dan genoeg. Later in de nacht 
komt hij over het water naar de leerlingen toe. 
Petrus weet dat Jezus de Messias is. Jezus vertelt dat 
het donker zal worden, dat hij moeilijke dingen zal 
meemaken. 

Week 12 ■ 16/03 - 20/03 
Dit is geen droom 
Matteüs 16: 21-28, 17: 1-13 en 17: 24-27 

In de verhalen van deze week gebeuren onwerkelijke 
dingen. Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de komst 
van de Mensenzoon zullen meemaken. Op een berg 
verschijnen Mozes en Elia aan hem. En Petrus moet 
een vis gaan vangen waar een munt in zit. Het lijkt 
soms wel een droom, maar dat is het niet: Dit is 
Gods werkelijkheid. 

 
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…………………………….courgette, ananas en appel. 
 
Voortgangs- rapportgesprekken. 
Op dinsdag 10 en donderdag 12 maart a.s. vinden de voortgangs- rapportgesprekken voor alle groepen plaats. 
De tijden heeft u inmiddels ontvangen. Deze ronde zijn de gesprekken niet facultatief. Tijdens deze gesprekken 
mag uw zoon of dochter meekomen. 
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Lentekriebels. (herhaling) 
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 
 
Vanuit de MR. 
De medezeggenschapsraad van de Guido de Bres is een vertegenwoordiging van iedereen op school: drie 
leerkrachten, te weten: Bouwien Buijtenhuis, Rianne Haas en Petrie Roolvink aangevuld met drie ouders, 
te weten: Marloes Feenstra, Hester Bekker en Arjen Rozendaal. 
Het afgelopen schooljaar is de MR nauw betrokken geweest bij de besluitvorming en  implementatie van de 
gewijzigde schooltijden naar het  “5 gelijke dagen model “ met ingang van het schooljaar 2019-2020. 
De terugkoppelingen met betrekking tot de nieuwe schooltijden zijn na een eerste schoolweek waarin een 
ieder moest wennen positief . Tevens staat de evaluatie van de nieuwe schooltijden dit schooljaar 
structureel op de agenda van de vergaderingen van de MR waar periodiek Jan Visscher aanschuift. 
Tenminste vier keer per jaar vergadert de MR over beleids- en onderwijszaken die onze school betreffen. 
Voor verdere informatie met betrekking tot de werkwijze van de MR verwijzen we u naar de website van de 
school. Mochten er zaken zijn die u met de MR zou willen bespreken, spreekt u ons aan  of stuur een mail naar: 
mrguido@guidodebres.nl 
Met vriendelijke groet, 
Marloes Feenstra. (voorzitter) 
 
Pasen. 
Goed doel Pasen. 
Elk kind heeft recht om te spelen. 
Heerlijk kunnen spelen, dat is één van de belangrijkste dingen voor kinderen. Steeds meer gezinnen leven 
onder de armoedegrens, daardoor is er weinig of zelfs geen geld om speelgoed te kopen. 
De Speelgoedbank Amersfoort probeert deze groep kinderen blij te maken met nieuw en/of gebruikt 
speelgoed.  Het krijgt  bij ons een tweede leven. 
Onze school gaat hiervoor in actie om zo veel mogelijk speelgoed in te zamelen. Alles is welkom, maar moet 
wel schoon en heel zijn. Liever geen knuffels i.v.m. hygiëne en geen oorlogsspeelgoed. 
Het speelgoed wordt verzameld in de eigen klas.  
 
Aanstaande maandag staan wij met de kinderen stil bij de 40 dagentijd. Wij komen als school bij elkaar om te 
zingen en te luisteren naar een verhaal en een gebed.  
Ook wordt aan de kinderen verteld waar wij dit jaar voor gaan sparen.  
 
Reminder: 
Op woensdag 8 april is  om 18.30 uur onze Paasviering in de Pauluskerk. 
Ouder(s) en verzorger(s) zijn van harte welkom om bij de Paasviering aanwezig te zijn. Wij verwachten dat alle 
leerlingen aanwezig zijn. De kinderen die meedoen aan de musical ontvangen nog een aparte brief.  
 
Donderdag 9 april gaan wij met elkaar lunchen. De tijden volgen nog. Voor de lunch mag ieder kind 1 opa of 
oma of een bekende oudere als gast uitnodigen.  
Het kind versiert in de weken daarvoor thuis een schoenendoos en vult deze op de dag zelf voor zijn gast en 
zichzelf. Samen delen zij dan de maaltijd.  
Voor de duidelijkheid; vanwege de beperkte ruimte mag ieder kind dus 1 gast uitnodigen.  
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Kwink sociaal emotioneel leren: 
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. 

Hieronder een kort overzicht van de lessen voor de komende periode. 
Deze week starten we met les 12. 
De lessen 12 t/m 15 van Kwink. 
Les 12: Zien en begrijpen hoe iemand zich voelt. Over: Het vergroten van inlevingsvermogen (empathie). 
Les 13: Houden van en verliefdheid. Wat komt daar allemaal bij kijken? Over: De kracht van een relatie en het 
omgaan met sociale druk en verwachtingen. NB: De les sluit aan bij de nationale Week van de Lentekriebels. 
Les 14: Rekening houden met jezelf én met anderen kan spanning opleveren. Over: Kiezen voor ik, jij of allebei? 
Les 15: Hulp vragen (onderbouw) / Goed leren plannen om stress te voorkomen (midden- en bovenbouw). 
Over: Goede keuzes maken op het juiste moment. 

Les 12 Emoties 
Kwink van de week. Kijk naar wat de ander voelt (ob) Kijk naar de ander , let op emotie (mb-bb). 
In sociale contacten ontdekken kinderen door positieve en negatieve ervaringen hoe een ander zich voelt. 
Kinderen die goed naar een ander kijken, op emoties letten en begrijpen waarom iemand zich zo voelt, kunnen 
hun gedrag daarop aanpassen. Ze zullen ook ontdekken dat de (uiting van) emoties van een ander kunnen 
verschillen met die van hen.. Achter een gevoel zit een verhaal. Zo kan een kind dat bedroefd is behoefte 
hebben aan troost. Een ander kind wil in die situatie juist met rust gelaten te worden. Er is één behoefte die 
voor vrijwel alle mensen dezelfde is: iedereen wil graag gezien en gehoord worden in wat zij of hij voelt. 
Kinderen die oog hebben voor elkaar, kunnen zien hoe een ander zich voelt. Door vragen te stellen bij deze 
emoties nemen zij elkaar serieus. Op deze manier kunnen zij beter begrijpen wat een emotie voor de ander 
betekent en daar adequaat naar handelen. 

De Verrekijkers! 
Heeft u het al gezien?  
Op onze website www.guidodebres.nl staat nieuwe informatie over de Verrekijkers. 
 
Luizencontrole 
Afgelopen week zijn de kinderen weer op luis gecontroleerd. In enkele groepen zijn een aantal luizen en oude 
neten gevonden. Blijft u zelf controleren?  
 
Inspiratieavond SWV De Eem. 
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de inspiratieavond op 7 april a.s. voor ouders, onderwijs- en 
zorgprofessionals. 
Thema: ‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen!’, een lezing over gedrag van kinderen 
door Marcel van Herpen. 
 
Inschrijving Roefeldag nog enkele weken!!!! 

Aanmelden kan nog tot en met zondag 22 maart! De Roefeldag is woensdag 8 april.  (Zie bijlage) 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 
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