Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 13
Baarn, 19 februari 2021.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Wat was het de afgelopen twee weken heerlijk om buiten te zijn. De eerste dagen een flink pak sneeuw en later
ijzel. Maar het is allemaal zonder problemen gelukt! Alle kinderen weer op school. Op dinsdag en donderdag
zijn er mooie buitengymlessen door meester Mike gegeven. Een belevenis. En nu vakantie, zonder
thuisonderwijs, waar iedereen vast veel zin in heeft.
Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Davey, Albert, Deavey, Djayden en Fleur. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de
Brès.
Verhalenrooster Kind op Maandag.
“Het wordt licht” is het thema van deze periode. We horen hoe Jezus licht brengt aan mensen met verdriet.
Maar we horen ook hoe het donker wordt voor Jezus zelf, als hij gearresteerd wordt en uiteindelijk veroordeeld
tot de dood. Dan wordt het donker in het land, maar niet voor altijd. God maakt het weer licht.
Week 08/09 (22/02 - 26/02 of 01/03 - 05/03) Nu
gebeurt er iets

Week 10 (08/03 - 12/03) Wie is Jezus?
Lucas 8: 40-56 en 9: 10-27

Lucas 7: 11-17, 36-50 en 8: 4-15
Er gebeurt niets meer, voor een
jongen uit Nain. Zijn ogen zijn
gesloten en zijn familie huilt. Alles is voorbij. Of toch
niet? Als Jezus de begrafenisstoet tegenkomt,
gebeurt het onmogelijke. De jongen staat op uit de
dood.
In het huis van Simon de Farizeeër gebeurt ook iets,
als een vrouw de voeten van Jezus zalft. Haar
zonden worden vergeven.
In het laatste verhaal van deze week horen we over
een zaaier die overal zaait. Op veel plekken gebeurt
niks, maar op sommige plekken weet de zaaier: Nu
gebeurt er iets!

Op weg naar Pasen horen we verschillende
opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain,
deze week de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar
hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf
broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden
mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die
man toch, die zulke dingen kan doen?
Week 11 (15/03 - 19/03) Help mij toch!

Vanuit de Paascommissie.
Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het Paasfeest. Dat doen we met verhalen over
Jezus en de mensen die hij tegenkomt. Het thema dat Kind op Maandag daarbij gekozen heeft is: “Het wordt
licht.” De kinderen gaan met elkaar aan de slag om invulling te geven aan het Paasverhaal. Daar wordt een
filmpje van gemaakt. Dat zullen wij samen tijdens de Paasviering op 1 april gaan bekijken. Ook mogen de
kinderen die dag extra aandacht besteden aan de paaslunch die zij zelf meenemen. Denk aan een gekookt eitje,
een lekker broodje of een krentenbol. Wij maken er met elkaar een fijn moment van.
Ook zullen wij verschillende activiteiten doen in de eigen klas, om zo, ondanks de corona maatregelen een hele
leuke dag met elkaar te hebben.
Rapporten.
Afgelopen november hebben de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar ontvangen. Vanwege de
periode van thuisonderwijs zijn er sindsdien geen toetsen afgenomen. Hierdoor komt het rapport in zijn huidige
vorm van 3 maart te vervallen.
In maart worden de CITO’S in groep 3 t/m 8 afgenomen. De leerlingen zullen op 26 maart een aangepast
rapport ontvangen. Dit rapport kijkt terug naar de periode van het thuisonderwijs. Ook de resultaten van de
cito-afnames gaan mee met dit rapport. Wij gaan er vanuit dat het rapport van 14 juli 2021 weer het rapport in
zijn normale vorm zal zijn.
Cito.
De komende weken 2 maart t/m 17 maart nemen we in groep 3 t/m 8 Cito-toetsen af. De toetsen zijn een
onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar, in januari, (deze keer maart) en juni, maken de
leerlingen een Cito-toets op het gebied van rekenen, taal(kleuters), lezen, spelling, woordenschat en begrijpend
lezen. De gegevens van deze toetsen gebruiken we onder andere om aan te kunnen sluiten bij de
onderwijsbehoefte van de leerlingen.
Voortgangsgesprekken. (Online)
Op dinsdag 9 maart en donderdag 11 maart a.s. vinden de voortgangsgesprekken voor de groepen 1 t/m 7
plaats. De uitnodiging ontvangt u via “Schoolgesprek”. Vanaf maandag 1 maart a.s. 12.00 uur tot vrijdag 5
maart a.s 12.00 uur kunt u inschrijven. BELANGRIJK! Deze gesprekken zullen online via Google Meet worden
gevoerd. U ontvangt van de leerkracht een link om in te kunnen loggen om online het gesprek samen met uw
kind vanuit huis te voeren.
Studiedagen/ Vrije lesdagen.
Op maandag 1 maart, woensdag 24 maart, dinsdag 6 april en maandag 21 juni staan er een studiedagen/
lesvrije dagen gepland. Alle kinderen zijn die dagen vrij.
Vakantierooster 2021-2022. (volgend schooljaar)
Het vakantierooster 2021-2022 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
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Pinksterweek
Zomervakantie

maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
woensdag 27 april t/m vrijdag 6 mei 2022
maandag 6 juni 2022
maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Lesvrije dag/studiedag
Lesvrije dag/studiedag
Lesvrije dag/studiedag
Lesvrije dag/studiedag

vrijdag 15 oktober 2021
vrijdag 24 december 2021
vrijdag 25 februari 2022
Vrijdag 8 juli 2022

Verzoek van onze oud leerling Mijke Koswee.
Regels tijdens de intelligente lockdown hebben invloed gehad op het sportgedrag van de kinderen (8 t/m 12).
Als fysiotherapie studenten van de Hogeschool van Amsterdam doen wij hier onderzoek naar. Hiervoor is een
vragenlijst opgesteld:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGfgOC8pEYuKO7XUltYK87BiBuplv9uDcjEtlAD7awY2CDKg/viewf
orm?usp=sf_link
De vragenlijst is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en kan worden ingevuld binnen de 5 minuten.
Hartelijk dank van Femke van Diermen, Duncan van Leeuwen, Niels Nowee en Mijke Koswee.
Voorjaarsvakantie.
De voorjaarsvakantie is inmiddels van start gegaan. Dinsdag 2 maart a.s. starten de leerlingen weer. Iedereen
een fijne voorjaarsvakantie gewenst.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

