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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 2
Baarn, 10 september 2020.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Marieke, Djemairo, Isabella, Teun, Nynke S, Sherwin, Matheo, Nienke L, Seth,
Abigail, Isa, Nycke en Yotam.
Verhalenrooster Kind op Maandag.
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Na het onverwachte verloop van het afgelopen schooljaar hopen we dat
het komende schooljaar meer zal zijn zoals we gewend zijn. We beginnen dit schooljaar met verhalen uit het
boek Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte, waar ze hard moeten werken voor de farao. Zo heeft
God hun leven niet bedoeld; daarom krijgt Mozes de opdracht om het volk uit Egypte te leiden. Mozes twijfelt
of hij wel de geschikte man is om dat te doen, maar uiteindelijk gaat hij toch, samen met zijn broer Aäron, naar
de farao.
Als die niet wil luisteren, komen er tien verschrikkelijke plagen in Egypte. Uiteindelijk beseft de farao dat hij de
God van Israël niet kan weerstaan en het volk kan vertrekken. In de woestijn blijkt dat de weg naar de vrijheid
nog lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt de Heer zijn volk verder op hun weg.
Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? Betekent
vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in hebt? Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor jou
maar ook voor anderen? In de woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het is een zoektocht
die ook voor ons steeds opnieuw van betekenis kan zijn. Wij hopen dat de kinderen weer veel mooie,
inspirerende momenten hebben met deze verhalen!
Week 38 (14/09 - 18/09) – Luister je wel?

Week 39 (21/09 - 25/09) – Hoe kunnen we verder?

Exodus 7 - 10 en 12: 29-42

Exodus 14, 16 en 17: 1-7

Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit
zijn woorden kan komen. Maar dat blijkt niet het
probleem te zijn: het probleem is dat de farao niet
wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen in
het land Egypte. Uiteindelijk trekt het volk in een
donkere nacht
weg uit
Egypte.

De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar
daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer
dreigen ze vast te lopen in de woestijn. Een zee waar
ze niet
omheen
kunnen,
gebrek aan
eten en
drinken…
Steeds
opnieuw is
de Heer
degene die
hen verder
helpt.

Op welk emailadres kunt u de leerkracht bereiken:
Groep 1/2a
Emma van der Burgh; evdburgh@guidodebres.nl
Groep 1/2b
Lianne van Duuren; lvduuren@guidodebres.nl Rachel de Graaf; rdgraaf@guidodebres.nl
Groep 1/2c
Rianne Haas; rruighaver@guidodebres.nl Henriette Koswee; hkoswee@guidodebres.nl
Groep 3
Annemiek van Mourik; avmourik@guidodebres.nl
Groep 4
Petrie Roolvink; proolvink@guidodebres.nl
Groep 5
Melianthe Smit; masmit@guidodebres.nl; Veerle Lucas; vlucas@guidodebres.nl
Groep 6 a
Monique Visser; mvisser@guidodebres.nl
Groep 6 b
Bouwien Buijtenhuis; bbuijtenhuis@guidodebres.nl
Groep 7
Claire Visee; cvisee@guidodebres.nl
Groep 8a
Jola van Sloten; jvsloten@guidodebres.nl Mandy van den Broek; mvdbroek@guidodebres.nl
Groep 8b
Marjan van der Wal; mvdwal@guidodebres.nl Elsa van Arkel; evarkel@guidodebres.nl
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
IB-er
Gymdocent
Directeur

Ellen van Amerongen: evamerongen@guidodebres.nl
Lieke de Jongste; ldjongste@guidodebres.nl
Kitty van den Berg; kvdberg@guidodebres.nl
Mike Blom; mike.blom@sportivun.nl
Jan Visscher; info@guidodebres.nl

Informatieavond voor de groepen 1 /2, 3 en 8 op woensdag 16 september a.s. (I.v.m. Covid19 online).
De informatieavond voor de groepen 1 /2, 3 en 8 staat gepland op woensdag 16 september a.s. U vindt deze
data in de activiteitenkalender. Deze avond zal digitaal, via Google Meet worden georganiseerd. U krijgt van de
leerkracht een link toegestuurd, zodat u allen tegelijkertijd online de avond thuis kunt volgen.
Voor de groepen 1,2 en 3 van 19.00-19.30 uur.
Voor groep 8 van 20.00 - 20.30 uur.
Op maandag 14 september worden de overige groepen via de mail geïnformeerd over het reilen en zeilen in de
groep.
Kennismakingsgesprekken /10 minutengesprekken op 22 september en donderdag 24 september.
BELANGRIJK. Deze gesprekken zullen online, via Google Meet worden gevoerd. U ontvangt a.s. maandag 14
september via “Schoolgesprek” een uitnodiging om een tijdstip af te spreken. U ontvangt van de leerkracht een
link om in te kunnen loggen om online het gesprek vanuit huis te voeren.
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 - Heeft u tips voor ons in de omgang met uw kind?
uw kind?
- Wat vindt u leuk aan uw kind?
-Wat zijn uw verwachtingen van uw kind?
- Wat vindt u minder prettig aan uw kind?
- ………………………………………………..?
Activiteitenkalender voor ouders.
In de activiteitenkalender voor ouders vindt u de vakantieperiodes, data van de schoolreis, kleuterdag,
schoolkamp, uitstapjes van de leerlingen etc. U vindt deze data op de kalender welke op de website staat.
Het is mogelijk deze kalender toe te voegen op uw mobiel.

Schoolgids 2020 2021
U kunt de schoolgids vinden op onze website onder het tabblad school- schoolgids- Schoolgids Guido de Brès
2020-2021.
Leerlingenlijst 2020-2021.
In het ouderportaal kunt u de namen en adressen vinden van de klasgenoten van uw zoon of dochter. U
ontvangt geen aparte klassenlijst van de groep. Op deze wijze heeft u altijd de meest recente gegevens bij de
hand. Op de website van de school vindt u de instructie om te werken met het ouderportaal.
Ziekmelding.
Wanneer een leerling door ziekte of om andere "gewichtige redenen" niet naar school kan komen, dan dient u
hiervan de school in kennis te stellen. Dit kan via absenties@guidodebres.nl of telefoonnummer 035-5415497.
Via absenties@guidodebres.nl is voor de school het prettigst. De meldingen ontvangen we graag voor
schooltijd. Vindt er geen melding plaats dan belt de leerkracht of directie de betreffende ouders/verzorgers op
om te informeren waarom de leerling niet op school is gekomen.
Actueel!!
In de bijlage vindt u de beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en van 7 t/m 12 jaar waarmee u kunt
beoordelen of uw kind wel of niet naar school mag komen.
Schoolfotograaf.
Op woensdag 28 oktober en vrijdag 30 oktober zal de schoolfotograaf op school zijn.
Vanwege de corona maatregelen worden er geen broer- en zus foto's gemaakt met kinderen vanaf thuis of de
middelbare school.
De broer- en zus foto’s met kinderen die hier op school zitten worden tijdens schooltijd gemaakt.
De ouderraad heeft de organisatie van deze dagen in handen.
Voedselallergie.
Vanuit de ouderraad is een contactpersoon aangewezen voor alle kinderen op school met een voedselallergie.
Ouders/verzorgers van deze kinderen worden geïnformeerd op het moment dat er vanuit school iets gegeten
en/of gedronken wordt (dit geldt dus niet voor de individuele traktaties in de klas). Heeft u een kind met een
voedselallergie en wilt u op de hoogte gehouden worden, dan kunt u zich aanmelden.
U kunt hiervoor een briefje inleveren bij de leerkracht van uw kind, t.n.v. Marcia Mreijen, ouderraad. Graag de
naam van het kind vermelden, de groep, het soort allergie en een telefoonnummer en/of e-mailadres waarop u
te bereiken bent. U kunt deze gegevens ook doorgeven via ouderraad@guidodebres.nl.
Hartelijke groet, namens de ouderraad,
Marcia Mreijen.
AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming)
Vandaag krijgen alle leerlingen het ”Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal en NAW gegevens 2020
2021” mee naar huis. Wilt u dit volledig, voor iedere leerling afzonderlijk, invullen en ondertekenen en weer
meegeven naar school. Graag voor vrijdag 18 september inleveren.
Luizencontrole.
De regelmatige hoofdluiscontrole kan ook nu nog door de genomen maatregelen niet doorgaan. Wij willen u
daarom vragen thuis extra te controleren op hoofdluis en/of neten. Mocht er sprake zijn van hoofdluis bij uw
kind, wilt u dan de benodigde maatregelen nemen en de school hiervan op te hoogte brengen.
Mobiele telefoons, oortjes.
Steeds meer leerlingen nemen een mobiele telefoon mee naar school. Dit is in principe
toegestaan, hoewel de leerlingen altijd in de gelegenheid worden gesteld om in dringende
gevallen naar huis te bellen met de schooltelefoon. Wel hanteren we de spelregel dat de telefoons
in school uit staan en tijdens de schooltijden afgegeven worden in de klas. (In de klas is een plek
waar de telefoons worden verzameld)
De school is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan of het zoekraken van
telefoons en andere dure apparatuur.
Het zou fijn zijn wanneer ook u dit met uw kind(eren) bespreekt.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

