
Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 20

Baarn, 25 juni 2021.

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

Het einde van het schooljaar is in zicht. Nog een paar weken liggen voor ons en daarna sluiten we dit bijzondere
schooljaar af. Volgende week start de “Feestweek” waar we natuurlijk allemaal heel veel zin in hebben! Groep 8
is zich aan het voorbereiden op de eindmusical en het afscheid van hun basisschoolperiode. In de laatste week
staat er een mooie vossenjacht gepland, dus genoeg leuke vooruitzichten! Achter de schermen zijn wij al druk
bezig met de voorbereidingen voor komend schooljaar. Tijdens de studiedag van vorige week maandag hebben
we met het team geëvalueerd waar we dit jaar aan gewerkt hebben en zijn er nieuwe plannen gemaakt. In deze
nieuwsbrief delen wij alvast een aantal zaken zoals vakanties en studiedagen voor volgend jaar met u.

Verhalenrooster Kind op Maandag.

Week 26 (28/06 - 02/07) – In rep en roer

Handelingen 19: 21-40, 21: 27-39 en 27: 1-13

De zilversmid Demetrius ziet de
bui hangen: Als iedereen Paulus
gelooft, koopt straks niemand
meer een beeldje van Artemis.
Hij brengt de stad in rep en
roer. Later ontstaat ook in
Jeruzalem onrust, nu omdat de
Joodse inwoners vinden dat
Paulus verkeerde dingen zegt. Ook lezen we dat
Paulus besluit om per schip naar Rome te gaan.

Week 27 (05/07 - 09/07) – Luister naar mij

Handelingen 27: 14-44 en 28: 1-31

Tijdens een
storm op zee
vraagt Paulus
de bemanning
om naar hem te
luisteren. Ook
op Malta en
later in Rome
vraagt hij de
mensen om
naar hem te
luisteren.

Een bericht van Mandy van den Broek.
Beste ouders/lieve kinderen,
De afgelopen 18 jaar, waarvan 6 op de Guido, heb ik met heel veel plezier voor PCBO Baarn/Soest gewerkt.
Vorige week ben ik benaderd door een school in Huizen. Deze school biedt mij weer nieuwe uitdagingen. Dit is
een mooie kans die ik met beide handen aangrijp. Om dit zo vlak voor de zomervakantie te besluiten voelt ook
heel dubbel. De Guido voelde voor mij als een warm bad en ik zal met heel veel plezier terugdenken aan deze
tijd. Bedankt voor alles en het ga jullie goed!
Lieve groet,
(juf) Mandy

Bovenstaand bericht kwam gisteren, donderdag 24 juni binnen. Als team zijn er opnieuw gesprekken gevoerd
om een goede invulling voor de bezetting van de groepen voor het schooljaar 2021/2022 te realiseren. Dit is
dan ook de reden dat u in groep 5 nog voor 2 dagen een vacature ziet staan.



Wel heeft juf Veerle aangegeven om alles in het werk te zetten om in ieder geval na de zomer groep 5 de hele
week naar school te kunnen laten komen. Zij zal dan tijdelijk de eerste weken de hele week lesgeven. We hopen
dat we op tijd een nieuwe leerkracht kunnen vinden.

Groepsorganisatie 2021/2022.
Onderstaand ziet u de verdeling van leerkrachten over de groepen voor komend schooljaar. De verdeling van de
kinderen uit de kleuterbouw wordt binnenkort bekend gemaakt bij de betreffende ouders. Kinderen die na de
kerstvakantie op school zijn gestart, zullen volgend schooljaar in groep 1 starten.

Op vrijdag 25 juni zijn de leerlingen geïnformeerd betreffende de groepsindeling voor volgend jaar. In de loop
van het schooljaar (1 november 2021) komt juf Claire terug van haar zwangerschapsverlof.  Juf Claire zal dan in
groep 8 gaan werken.

De verdeling van de groepen ziet er als volgt uit:
Groep 1/2a Emma van der Burgh. (ma - vr)
Groep 1/2b Rianne Haas (ma, di), Lianne van Duren (wo - vr)
Groep 1/2c Liza Kinderdijk (ma - wo) Henriette Koswee (do, vr)
Groep 3 Annemiek van Mourik. (ma - vr)
Groep 4 Petrie Roolvink. (ma - vr)
Groep 5 Vacature (ma, di) Veerle Lucas (wo - vr)
Groep 6 Bouwien Buijtenhuis( ma - vr)
Groep 7a (huidige groep 6a) Melianthe Smit (ma - wo) Elsa van Arkel (do, vr)
Groep 7b (huidige groep 6b) Monique Visser (ma - vr)
Groep 8 Marjan van der Wal. (ma, di ) Jola van Sloten (wo - vr)

IB taken onder- en bovenbouw / zorgcoördinator. Kitty van den Berg.
Administratie. Ineke Kerssies.
Onderwijsassistent. Ellen van Amerongen
Onderwijsassistent. Lieke de Jongste
Onderwijsassistent. Kim Lokker
Onderwijsassistent. Yannicke Hop
Bouwcoördinatoren. Annemiek van Mourik.(onderbouw)

Marjan van der Wal. (bovenbouw)
Vertrouwenspersoon leerlingen Annemiek van Mourik.
Vakdocent bewegingsonderwijs Mike Blom.
Directie. Jan Visscher.

Feestweek.
Aanstaande maandag 28 juni gaat de feestweek van start! Deze week zal net iets anders zijn dan normaal.
Maandag t/m woensdag zullen er naast de gewone lessen feestelijke activiteiten plaatsvinden. Donderdag en
vrijdag zijn feestdagen waarop geen lessen gevolgd zullen worden. De feestweek ziet er als volgt uit:

● Maandag 28 juni: de kinderen zullen feestelijk op school ontvangen worden! Deze dag is er een extra
buitenspeel-moment ingepland. De kinderen mogen buitenspeelgoed meenemen (denk aan: skeelers,
voetbal, badminton rackets, skateboard etc.) Ook zal er een krijtwedstrijd gehouden worden op het
plein. Welke klas maakt het mooiste kunstwerk met stoepkrijt..?

● Dinsdag 29 juni: er wordt een bijzondere gymles gegeven. Daarnaast wordt er in de klas met eigen
leerkracht een speciale activiteit op het gebied van creatief en/of techniek gegeven.

● Woensdag 30 juni: film middag! De kinderen mogen deze dag een knuffel of kussen meenemen voor
tijdens de film.

● Donderdag 1 juli: feestdag! Deze dag staat helemaal in het teken van feest! Er worden verschillende
activiteiten georganiseerd op het plein en in de klas. De lunch wordt verzorgd. De kinderen hoeven zelf
geen lunch mee te nemen. Voor het eten en drinken om 10 uur moeten de kinderen wel iets bij zich
hebben.

● Vrijdag 2 juli: juffendag! We vieren deze dag de verjaardagen van alle juffen. De kinderen mogen
verkleed naar school komen.

Wij kijken er naar uit deze mooie week met elkaar te mogen beleven!



Vossenjacht op 14 juli a.s.
Op woensdagavond 14 juli is de vossenjacht.

● De gezinnen waarvan de achternaam begint met A t/m L mogen starten tussen 17.00 en 18.00 uur.
● De gezinnen waarvan de achternaam begint met M t/m Z mogen starten tussen 18.00 en 19.00 uur.
● De start is op school, bij het hek van het grote plein (Begoniastraat).
● Bij de start ontvangt u een stempelkaart per gezin en een verrassing voor onderweg.

Vanwege Corona is het de bedoeling dat u met uw eigen gezin fietst. Langs de route vindt u verschillende
vossen die verkleed zijn binnen het thema ´Olympische Spelen´. De fietstocht duurt 30-45 minuten. In de bijlage
vindt u de uitnodiging voor deze vossenjacht. We hopen u allemaal te zien!

Rapporten kleuters.
De kinderen die in maart een rapport hebben ontvangen, zullen ook nu een rapport krijgen. De kinderen die na
maart op school zijn gestart, zullen nu geen rapport ontvangen.

Gegevens Parnassys/Parro.
Wilt u regelmatig uw gegevens controleren die wij van u hebben? Dit kan via de Parro-app. Denk hierbij aan
allergieën - adreswijzigingen - mobiele telefoonnummers - noodnummers - privacy voorkeuren.
Wilt u voor het schooljaar 2021 - 2022 bij de start van het schooljaar op 30 september 2021 de privacy
voorkeuren  in Parro  invullen of actualiseren.

Vakantierooster 2021-2022.
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 maandag 25 oktober 2021
Lesvrije dag/studiedag maandag 8 november 2021
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 24 december 2021
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 25 februari 2022
Lesvrije dag/studiedag maandag 7 maart 2022
Lesvrije dag/studiedag maandag 13 juni 2022
Lesvrije dag/studiedag Vrijdag 8 juli 2022

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.


