Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 17
Baarn, 30 april 2021.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Hierbij sturen wij u weer onze nieuwsbrief met actualiteiten vanuit de school. Qua besmettingen is het lang
rustig geweest op school maar helaas moesten er de laatste twee weken groepen in quarantaine. Af en toe
blijven kinderen uit voorzorg thuis en er wordt regelmatig getest. Fijn dat u dit samen met ons zo serieus
oppakt. De gezondheid van een ieder staat natuurlijk voorop. Met het team en ook bovenschools wordt er al
vooruit gewerkt richting het nieuwe schooljaar 2021-2022. Voor de zekerheid zullen wij het vakantierooster
voor volgend jaar hieronder nog eens met u delen zodat u hiermee al rekening kunt houden.
Voor nu wensen we iedereen een fijne meivakantie toe!
Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Kenan, Yasemin, Annelinde, Tan en Rosalie. Een fijne tijd toegewenst op de Guido
de Brès.
Verhalenrooster Kind op Maandag.
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Het verhaal begint als het volk Israël
lange tijd in Babylonië leeft. De Babyloniërs hebben Israël verslagen en de inwoners als ballingen meegenomen
naar Babel. Maar dan worden de Babyloniërs zelf verslagen door koning Cyrus van Perzië. Hij geeft de mensen
uit Jeruzalem toestemming om terug te gaan naar hun eigen stad en de tempel te herbouwen. In de verhalen
van Ezra en Nehemia horen we hoe dat gaat. Er is veel tegenwerking van volken rondom Israël, maar ze bouwen
toch door. Letterlijk en figuurlijk zien ze hun leven in de stad van de Heer weer groeien onder hun handen.
Dit oude verhaal heeft ook vandaag nog veel te vertellen. Het gaat over verlangen naar vroeger, toen je je nog
vrij kon bewegen in je eigen stad. Maar ook over wat jij met dat verlangen kunt doen – hoe je er zelf aan kunt
bijdragen dat het leven wordt zoals je hoopt. Het is een verhaal over doorzetten en tegenslag, en ook over hulp
uit onverwachte hoek. (Israël had nooit verwacht dat de koning van Perzië zo belangrijk voor hen zou worden!)
De verhalen kunnen ook een aanleiding zijn om met kinderen in gesprek te gaan over de recente geschiedenis:
In de afgelopen decennia zijn er veel spanningen ontstaan nadat Israël nederzettingen bouwde in Palestijnse
gebieden.
Week 20 (17/05 - 21/05) – Wat krijg ik nou?
Handelingen 2: 1-13 en 41-47 en 3: 1-10

Week 21 (25/05 - 28/05) – Niet te houden
Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 17-26

Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de
heilige Geest. Misschien begrijpen ze zelf niet precies
wat er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem
vragen zich af wat er aan de hand is. Maar het is
onmiskenbaar: Gods kracht
werkt in de mensen. De
leerlingen vormen met elkaar
een kring waarin ze alles delen.
Er gebeuren wonderlijke dingen,
zoals een verlamde man die
weer kan lopen.

Jezus is naar de
hemel gegaan.
Maar toch is zijn
verhaal nog lang
niet afgelopen! Na
Pinksteren gaan de
leerlingen van
Jezus door met wat
Jezus begonnen is.
De leiders van het land vinden het niet goed, maar
ze zijn niet te houden.

Maatregelen i.v.m. Covid-19.
Na de meivakantie hanteren we dezelfde afspraken betreffende het werken in cohorten, in- en uitgaan school,
handen wassen etc. zoals we dat nu gewend zijn. De leerlingen mogen om 8.15 uur naar school komen en naar
binnen gaan. Wilt u er op toezien dat uw zoon of dochter niet eerder naar school komt en moet wachten op
het plein.
Kwaliteitsonderzoek.
In de periode van 12 april tot 26 april heeft u deel kunnen nemen aan het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek
ouder(s), verzorger(s). De respons op de vragenlijst was 49,45%. 90 van de 182 respondenten heeft de
vragenlijst ingevuld. De vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een
goed beeld van haar kwaliteit. Dank daarvoor. Wel kan ik u melden dat u ons het rapportcijfer 7,9 heeft
gegeven. Wij zijn hier blij mee. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden besproken in het team en de
medezeggenschapsraad. In een volgende nieuwsbrief wordt u nader geïnformeerd over de uitkomsten.
NPO.
Landelijk is er in onderwijsland veel in beweging. Er zijn diverse subsidiestromen waardoor we extra handen en
middelen kunnen gaan aanwenden. Wellicht heeft u al iets opgevangen over het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO).
Het NPO zorgt voor een tijdelijke financiële impuls gericht op het wegwerken van achterstanden bij leerlingen
en herstel en ontwikkeling van het onderwijs (na Corona). Wij zijn op het moment druk bezig om onze school zo
goed mogelijk in beeld te brengen op verschillende gebieden. We kijken bijvoorbeeld naar de laatste Cito
resultaten in vergelijking met de resultaten van januari 2020. Hoeveel procent van onze leerlingen is een niveau
gegroeid, gelijk gebleven of een niveau gedaald. We kijken ook naar het welbevinden van onze leerlingen. Twee
keer per jaar vullen de leerkrachten van groep 3 t/m 8 ZIEN! vragenlijsten in voor hun leerlingen.
Zien! is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Het brengt het
sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 3 t/m groep 8 systematisch in kaart.
Leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen deze vragenlijst zelf ook in. De uitkomsten van de vragenlijsten van de
leerlingen van groep 5 t/m 8 leggen we naast die van de leerkracht, zijn er grote verschillen dan gaat de
leerkracht met deze leerling in gesprek.
Al deze gegevens bij elkaar verwerken we in de schoolscan (analyse). We maken als school keuzes waar we in
willen investeren en kiezen voor een aanpak die ons onderwijs kan versterken. Deze aanpak beschrijven wij in
ons schoolprogramma.
Dat vraagt natuurlijk overleg en daarbij betrekken we onze MR. Zodra hier concrete plannen uitkomen,
zullen wij die uiteraard met u delen.
Gewijzigde datum Juffendag.
Op vrijdag 21 mei stond in de planning om met de hele school gezamenlijk de juffendag te vieren. Omdat wij
nog steeds de Covid-19 regels hanteren kan deze op die dag niet doorgaan. Wanneer het alternatief bekend en
mogelijk is wordt u hierover geïnformeerd.
Schoolkassa.
Vanaf dit schooljaar werken wij op de Guido de Brès met ‘Schoolkassa’. Dit is een online
betalingssysteem voor en door scholen. Het automatiseert (via Ideal) het innen, herinneren en
verwerken van de vrijwillige ouderbijdrage, en de betaling van de kleuterdag, het schoolreisje,
schoolkamp. Het is AVG-proof en gebruiksvriendelijk. Daarnaast is er een directe link met Parnassys.
‘Schoolkassa' kost veel minder administratietijd van zowel schoolmedewerkers als ouders. Ouders
kunnen gespreid betalen, donaties doen en hebben meer overzicht over hun verschillende
geldstromen. Voor het voldoen van de bijdrage ontvangt u een link via Parro. Voor de incasso maken
we gebruik van Mollie payments. In het rekeningoverzicht ziet u dus ook Mollie payments als
degene die de afschrijving doet. Het geld komt via hen weer op de rekening van onze school.
Na de meivakantie ontvangt u de link met de uitnodiging om bv. de ouderbijdrage te voldoen.
Wanneer activiteiten zoals kleuterdag, schoolkamp en schoolreis niet plaatsvinden ontvangt u ook
geen betalingsverzoek.
Omdat we voor het eerst met “Schoolkassa” werken kan het zijn dat ouder(s), verzorger(s) die al voor het
schooljaar 2020/2021 de ouderbijdrage hebben betaald toch een verzoek ontvangen. Dit kunt u dan negeren of
een bericht naar school sturen dat u al heeft betaald.

Kleutergebouw.
In de voorjaarsvakantie zijn de drie kleuterklassen geschilderd. Het ziet er weer fris uit. In de meivakantie
worden de gangen onder handen genomen. De kapstokken zijn verwijderd, worden gezandstraald en voorzien
van een prachtige kleur. Na de vakantie hoop ik dat de kinderen u kunnen vertellen hoe mooi het is geworden.

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

Meivakantie.
De meivakantie begint op maandag 3 mei a.s. Alle kinderen zijn weer welkom op maandag 17 mei om 8.30 uur.
Iedereen een fijne vakantie gewenst.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

