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Baarn, 28 mei 2021.

Aan de ouder(s), verzorger(s),

Verhalenrooster Kind op Maandag.
Jezus is opgestaan en naar de hemel gegaan. Toch is zijn verhaal nog lang niet afgelopen! In de verhalen van
deze periode horen we dat zijn volgelingen verder gaan met het werk dat Jezus begonnen is. Veel mensen
vinden het geweldig, maar net als Jezus zelf krijgen zijn volgelingen ook met weerstand te maken.

Week 22 (31/05 - 04/06) – Wie wijst jou de weg?

Handelingen 5: 27-42, 8: 26-40 en 9: 1-31

De apostelen mogen niet meer over Jezus praten,
maar dat doen ze toch. Petrus vertelt dat hij liever
gehoorzaam is aan God
dan aan de Joodse
leiders. Een belangrijke
man uit Ehiopië leest in
de bijbel, maar hij
begrijpt het niet.
Filippus wijst hem de
weg door de oude
verhalen, waarin het
verhaal van Jezus zichtbaar wordt. Saulus zit achter
de volgelingen van Jezus aan, maar dan wordt hij zelf
door Jezus geroepen. Vanaf dat moment wijst Jezus
hem de weg.

Week 23 (07/06 - 11/06) – Wie had dat gedacht?

Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19

Petrus maakt de zieke Eneas beter en wekt Tabita op
uit de dood. Later wordt hij gevangen genomen,
maar in de nacht wordt hij bevrijd door de een
engel.

Feestweek.
Om dit bijzondere jaar af te sluiten, zal de week van 28 juni een feestweek zijn! Elke schooldag
zal er naast de gewone lessen iets bijzonders zijn. Donderdag 1 juli wordt dé feestdag! Deze dag
staat in het teken van: feest! Er staan al leuke activiteiten op de planning, deze blijven nog even
een verrassing. Vrijdag 2 juli is het juffendag. We vieren dan de verjaardagen van alle juffen.
Verdere informatie over de feestweek volgt nog!

Verkeersexamen groep 7.
Alle leerlingen van groep 7 hebben het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgerond en zijn
geslaagd. Van harte gefeliciteerd. Dank aan de meewerkende ouders tijdens het praktisch deel van
dit examen.



Uitslag kwaliteitsonderzoek ouders.
Onlangs is u gevraagd deel te nemen aan het kwaliteitsonderzoek van onze school. Hartelijk dank aan de ouders
die dit hebben ingevuld! Wij zijn blij met het rapportcijfer 7,9. In de afgelopen MR vergadering hebben we de
uitkomst besproken. We waren blij te zien dat u het erover eens bent, tevreden te zijn met de schoolkeuze.
Voor ons is dat de basis van waaruit we willen werken. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten uit het onderzoek
gekomen en daar gaan wij mee aan de slag. Op onze studiedag van 21  juni a.s. gaan wij met het team
bespreken hoe we hier concreet vorm aan gaan geven. Hieronder leest u de belangrijkste ontwikkelpunten uit
dit onderzoek:
- Aandacht blijven besteden aan communicatie.
- Meer aandacht besteden aan het optreden bij incidenten.
- Duidelijker communiceren naar ouders over de ontwikkeling van hun kind.
Positieve punten waren o.a.:
- Parro wordt als een prettig en snel communicatiemiddel ervaren.
- De leerkrachten ondersteunen het zelfvertrouwen van uw zoon of dochter.
- Kinderen voelen zich veilig op school.
- De sfeer op school is goed, en u voelt zich serieus genomen en u vindt een luisterend oor wanneer u iets wilt
bespreken.

Schoolkassa.
In de eerste week na de meivakantie heeft u via “Schoolkassa” een verzoek ontvangen om de
vrijwillige ouderbijdrage van €50,00 te voldoen. Inmiddels heeft meer dan 50% van de ouders
positief gereageerd. Dank daarvoor.
We gaan in ieder geval het jaar voor de leerlingen afsluiten met een mooie feestweek.

Groep 8.
Groep 8a en 8b zijn druk bezig met de voorbereidingen van de musical. Ook worden de voorbereidingen
om op schoolkamp te gaan voorbereid. Vooralsnog gaan we er vanuit dat beide activiteiten doorgaan.

Pleinrenovatie en zonnepanelen.
In de zomervakantie wordt de renovatie van de schoolpleinen uitgevoerd. De plannen zijn in een
vergevorderd stadium. Na de zomervakantie hopen we op een prachtig nieuw plein rondom de school.
De komende weken zullen worden gebruikt om de kinderen op de hoogte te brengen. De leerlingenraad
zal hier een bijdrage leveren. In een volgende nieuwsbrief meer hierover.

Ook zijn we in gesprek om de Guido de Brès te voorzien van zonnepanelen. Het doel zal zijn om zoveel
mogelijk zelfvoorzienend te zijn in de stroombehoefte. Inmiddels zijn de daken voorzien van isolatie en
nieuwe dakbedekking. Ook zal aandacht worden besteed aan de onderwijskundige kant m.b.t. het
gebruik van zonnepanelen. Het streven is om dit project in het najaar te realiseren.

Bericht vanuit de MR.
De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig
zijn, worden vertegenwoordigd.
De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen en personeel. De MR van Guido de Brès wil samenhang
bieden tussen team, ouders en schoolleiding. Dit doet zij door op transparante wijze met hen te
communiceren en te adviseren over de kwaliteit van het onderwijs voor en de veiligheid van kinderen.

De MR denkt mee over beleidsvoornemens van het schoolbestuur. Ze geeft ouders en leerkrachten de
mogelijkheid om invloed te hebben op het beleid van de school. Over een aantal vastgestelde
onderwerpen heeft zij het recht te adviseren. Dit advies kan het schoolbestuur opvolgen maar ook
gemotiveerd naast zich neerleggen. Daarnaast heeft de MR bepaalde gevallen instemmingsrecht. Dit
betekent dat de directie niet zomaar een beleid(swijziging) kan doorvoeren, zonder goedkeuring van de
MR.

De MR bestaat uit 6 leden, 3 leden vanuit de personeelsgeleding en 3 vanuit de oudergeleding.
Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de oudergeleding ontstaat er voor het komende
schooljaar ruimte voor nieuwe leden in de oudergeleding.



Wil je als ouder actief meedenken in het schoolbeleid en staat het belang van de kinderen en onderwijs
bij jou voorop, heb je inhoudelijke vragen wat het inhoudt of wil je je aanmelden als nieuw lid van de
oudergeleding van de MR, neem dan via mrguido@guidodebres.nl contact met ons op.

Bij meerdere aanmeldingen zal er conform de statuten van de MR een verkiezing plaatsvinden.
Meer informatie over de MR en de jaarverslagen kun je ook op de website van onze school vinden.

Studiedag einde schooljaar. (herinnering)
Op 21 juni a.s. staat er een studiedag gepland. De leerlingen hebben die dag vrij. Als team gaan we die
dag o.a. de plannen voor het komend jaar bespreken.

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 maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Paasweekend vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie woensdag 27 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren maandag 6 juni 2022
Zomervakantie maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Lesvrije dag/studiedag vrijdag 15 oktober 2021
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 24 december 2021
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 25 februari 2022
Lesvrije dag/studiedag Vrijdag 8 juli 2022

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.


