Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 16
Baarn, 9 april 2021.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Verhalenrooster Kind op Maandag.
Het volk Israël leefde lange tijd in ballingschap in Babylonië. Alles was daar anders dan ze gewend waren. Was
dat het ‘nieuwe normaal’, of zou alles weer worden zoals vroeger? Als koning Cyrus in Perzië aan de macht
komt, verandert alles: ze mogen terug naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Maar toch zijn niet alle
problemen dan voorbij.
Met Hemelvaart en Pinksteren worden de Bijbelverhalen gelezen die bij deze feesten horen. Het boek
Handelingen vertelt dat Jezus veertig dagen na zijn opstanding naar de hemel ging, en dat tien dagen later de
heilige Geest werd uitgestort over zijn leerlingen.

Week 15 (12/04 - 16/04) – Mag ik bouwen?

Week 16 (19/04 - 23/04) – Steen voor steen

Ezra 5: 1 - 6: 22 en Nehemia 1: 1 - 2: 10

Nehemia 2: 11- 20, Nehemia 3 en 4, en 8: 1-12

De Israëlieten zijn terug in hun eigen land. Maar daar
wonen ook andere mensen, die het maar niks vinden
dat de tempel weer wordt opgebouwd. Zij sturen
een gemene brief aan de koning, waardoor de bouw
wordt stilgelegd. Later gaan ze toch weer aan de
slag.

Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de
stadsmuur en de poorten. Andere volken proberen
de Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch
door – net zo lang tot hun stad af is. Dan vieren ze
feest voor de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes,
over hoe God zijn volk
altijd opnieuw bevrijdt.

Nehemia komt uit Jeruzalem en
woont nu in de burcht Susa. Hij
wil zijn volksgenoten helpen
met de bouw van de tempel en
krijgt toestemming van de
koning.

Kwaliteitsonderzoek.
A.s. maandag 12 april ontvangt u de uitnodiging om deel te nemen aan het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek.
Onze school wil werken aan de continue verbetering van haar kwaliteit. Op alle mogelijke terreinen. Vandaar
dat we aan diverse doelgroepen (ouders, leerlingen, leerkrachten) vragen hoe zij tegen ons onderwijs (in de
meest brede zin) en ons functioneren aankijken. Op die manier krijgen we een scherp beeld van onze sterke en
zwakke kanten. Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek, en des te beter
kunnen we onze kwaliteit optimaliseren.We zouden het daarom zeer op prijs stellen wanneer u de vragenlijst
zou willen invullen. Uw antwoorden worden absoluut anoniem verwerkt. Het invullen kost u naar schatting 10
minuten. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.

Afname IEP Eindtoets.
De afgelopen jaren hebben we gewerkt met de eindtoets basisonderwijs van het Cito. Vorig jaar hebben we, na
overleg met de MR, de keuze gemaakt voor de eindtoets van IEP. Door Covid-19 is er vorig jaar geen toets
afgenomen en starten we nu met het afnemen van de IEP toets.
Nog even een korte samenvatting;
“De IEP voelt niet als een toets” Doordat de toets oploopt van makkelijk naar moeilijk, ervaart ieder kind een
succesgevoel wat vertrouwen geeft om lekker verder te werken. Kinderen schrijven in de fris vormgegeven
boekjes, wat de toets erg overzichtelijk maakt. Alles om te zorgen voor een zo prettig mogelijke toetservaring.
Wanneer wordt de IEP Eindtoets afgenomen?
De IEP Eindtoets vindt plaats op 20 en 21 april 2021, elk op een ochtend van maximaal 2 uur. Op beide dagdelen
werken de kinderen aan taal- en rekenopgaven.
Wat meet de IEP?
De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8.
De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies
voor het voortgezet onderwijs.
Zwangerschapsverlof juf Claire Korndewal.
Zoals inmiddels bekend is, is juf Claire in blijde verwachting. In de week van 12 april gaat de periode van 28
weken zwanger zijn in voor Claire. Vanaf dat moment tot en met het werkelijke zwangerschapsverlof, welke
ingaat op maandag 24 mei, zal Claire werkzaamheden verrichten waarbij de 1,5 meter afstand tot de leerlingen
nog beter gewaarborgd zal zijn.
De ouder(s), verzorger(s) zijn inmiddels op de hoogte hoe de vervanging is georganiseerd.
We wensen juf Claire een goede tijd toe.
Koningsspelen op 23 april a.s.
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000
scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in
het buitenland aan meedoen. De Koningsspelen vinden traditiegetrouw plaats op de laatste vrijdag voor
Koningsdag.
Vrijdag 23 april is het dan zover!
Op de Guido de Brès gaan we op aangepaste wijze deelnemen aan de Koningsspelen. Zo is er voor elke groep
een moment dat zij in de speeltuin mogen spelen. Ook gaan we heerlijk spelen op ons eigen plein. En op deze
dag mogen de kinderen skeelers, een skateboard of iets anders meenemen om mee buiten te spelen.
De leerlingen nemen hun eigen lunch mee.
Op deze manier willen wij er een leuke en sportieve dag van maken
Uitnodiging webinar inspiratieavond SWV De Eem 14 april 2021 (Herhaling)
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de inspiratieavond op 14 april a.s. voor ouders, onderwijs- en
zorgprofessionals. Deze avond wordt georganiseerd door ons samenwerkingsverband SWV DE Eem. De
inspiratieavond is dit keer een webinar met Steven Pont. Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

