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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 7
Baarn, 7 december 2020.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Rosha en Ryan Casey.
Verhalenrooster Kind op Maandag.
Je kunt wachten op een nieuwe tijd, maar waar wacht je dan precies op? In de verhalen van deze week
ontdekken we stukje bij beetje hoe het wonder van kerst eruit ziet. We horen over Jesaja, die vertelde dat er
licht zou komen in een donkere wereld. We horen over de engel die op bezoek gaat bij Zacharias en bij Maria.
En we horen over de geboorte van Jezus, de koning in de kribbe.
Week 50 (07/12 - 11/12)
Hoog bezoek
Lucas 1: 26-80
Maria krijgt hoog bezoek: De engel Gabriël vertelt
haar dat ze een kind zal krijgen. Hij zal Jezus heten
en de zoon van de Allerhoogste zijn.
Na dit bijzondere bericht gaat Maria op bezoek bij
haar tante Elisabeth.
Elisabet vindt het heel
bijzonder dat de moeder
van de Heer bij haar op
bezoek komt.

Week 51 (14/12 - 18/12)
Kom mee naar Bethlehem
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20
Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu Maria zwanger is
terwijl zij nog niet getrouwd zijn. Maar een engel
vertelt hem dat het goed is. Jozef blijft bij Maria.
Als Jozef en Maria in Bethlehem zijn, wordt Jezus
geboren. Maria wikkelt hem in
doeken en legt hem in een
voerbak.

Maatregelen Covid-19.
Op dit moment kunnen we nog niet concreet benoemen over de schoolsituatie na de kerstvakantie.
Waarschijnlijk horen we deze week meer hierover. In de laatste nieuwsbrief voor de kerstvakantie wordt u op
de hoogte gebracht van eventuele maatregelen die na de kerstvakantie zullen gelden.
Sinterklaasfeest.
We kunnen terugkijken op een mooie sinterklaasviering. Sint en Piet kwamen dit jaar te voet naar de Guido de
Brès en werden hartelijk ontvangen door de groepen 1 t/m 4. Na een kopje koffie te hebben gedronken heeft
de Sint alle leerlingen van de Guido ontmoet. Ook hebben de leerlingen van groep 8 in de ochtend een
prachtige dans voor de kinderen opgevoerd. Na alle activiteiten zoals het zingen en praten met Sint en Piet, het
uitpakken van de surprises en het voordragen van de gedichten kunnen we terugkijken op een mooi en fijn
sinterklaasfeest. Dank aan de ouderraad en de sinterklaascommissie voor de hulp.

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.
Deze week…………………………….komkommer, waspeen en appel.
Kerst 2020.
De voorbereidingen voor de opnames van het kerstverhaal zijn in volle gang. De liedjes worden met het koor
geoefend: groep 1 en 2 Kling klokje klingelingeling, groep 3, 4, 5 Midden in de winternacht, groep 6, 7, 8 Stille
nacht. De foto’s van het kerstverhaal worden gemaakt. De engelendans wordt geoefend.
De opnamedag is aanstaande vrijdag 11 december. Kinderen die in kerstkleding willen meedoen met het koor
worden van harte uitgenodigd om dit aan te trekken.
Verder wordt de school op dit moment in kerstsfeer gebracht met sterren, kerstbomen en heel veel lichtjes.
Volgende week donderdag 17 december (de laatste schooldag van 2020) vieren we kerst in eigen klas. We
bekijken het opgenomen kerstverhaal en doen ‘s middags gezellige dingen met elkaar.
Communicatie.
In korte tijd zijn bijna alle ouders aangemeld bij Parro. Daarnaast maken we ook nog gebruik van de mail en de
nieuwsbrief. We zetten de verschillende communicatiemiddelen als volgt in:
Parro:
●
●
●
●
●
●
●

Korte mededelingen en vragen (bijv. het reilen en zeilen in de groep of over iets wat geleerd is).
Organisatorische zaken (bijv. ouderhulp, etc.).
Informatie over groepsactiviteiten.
Delen van foto’s.
Korte berichten op schoolniveau (door de directie).
Leerkrachten hebben hun beschikbaarheid opgegeven (communicatie gebeurt doorgaans door de
leerkracht die werkzaam is op die dag).
Chatfunctie tussen ouder en leerkracht.

E-mail:
● Langere berichten.
● Individuele communicatie (denk aan zorg over een leerling, een voorval dat heeft plaatsgevonden
etc.).
● Langere berichten op schoolniveau (door de directie).
Nieuwsbrief:
● Algemene schoolzaken.
● Onderwijskundige zaken.
Hoofdluiscontrole. (herinnering)
Normaal gesproken worden de kinderen na elke vakantie gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis
en/of neten. In verband met de corona maatregelen is het nu niet mogelijk deze controles op school uit te
voeren. Wij vragen u om uw kind(eren) thuis goed te controleren en om ons te informeren als er onverhoopt
luizen of neten aanwezig zijn.
Vrolijke kersttruiendag.
Donderdag 17 december, laatste schooldag in 2020, is het vrolijke kersttruiendag! Heb je een vrolijke Kersttrui
of kun je er één lenen? Trek hem aan op de Vrolijke Kersttruiendag!
Kerstvakantie.
De kerstvakantie begint voor alle groepen op donderdag 17 december om 14.00 uur.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

