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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 3

Baarn, 24 september 2021.

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

Verhalenrooster Kind op Maandag.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen over Jakob uit het bijbelboek Genesis. Jakob krijgt
het voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen. Later moet hij vluchten.
Hij trouwt met een vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog met een vrouw waar hij wel van houdt, en
met een slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar. Zo ontvouwt zich een verhaal van iemand die
voortdurend plannen maakt, soms ook heel impulsief handelt, en vervolgens ontdekt dat het toch anders loopt
dat hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij ook dat zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en
beslissingen: er is een God die met hem meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob eert die God en soms worstelt hij
ook met hem.

Week 39 (27/09 - 01/10) – Is dit eerlijk? Genesis 30:
25-43 en 31: 17-24

Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de
geboorte van Jozef zegt Jakob
tegen Laban dat hij terug wil
gaan naar het land waar hij
vandaan komt. Ze maken een
afspraak over de verdeling van
de kudde: de zwarte en
gevlekte dieren zijn voor Jakob.
Jakob legt takken in de
drinkbakken, waardoor veel gevlekte dieren geboren
worden.

Week 40 (04/10 - 08/10) – Maken we het goed?
Genesis 31: 25-35, 31:
43-54 en 32: 1-22

Jakob is vertrokken zonder
dat Laban het wist. Daarom
komt Laban achter Jakob en
zijn gezin aan – maken ze
het goed? Als Jakob verder
trekt komt Esau hem
tegemoet. Hij heeft vierhonderd man bij zich. Jakob
stuurt geschenken aan Esau. Zullen zij het goed
kunnen maken?

Agenda met schoolactiviteiten te vinden op onze website.
In de activiteitenkalender vindt u de vakantieperiodes, data van de schoolreis, kleuterdag, schoolkamp,
uitstapjes van leerlingen etc. Deze vindt u op onze website www.guidodebres.nl onder het tabblad : ”Agenda”.

TIP: Voeg deze agenda toe op uw mobiel.

De Week Tegen Pesten 2021 is van 27 tot en met 1 oktober.
Dit jaar is het thema: “ Buitensluiten! Uitgesloten!
Wij besteden op de Guido de Brès aandacht aan deze landelijke
themaweek vanuit onze methode Kwink. Hoe werken wij op school om
pesten te voorkomen? Als leerkrachten hebben wij aandacht voor elk
kind. We maken omgangsregels met onze groep en daar houden we
elkaar dagelijks aan. We geven lessen uit “Kwink”, waarbij een positieve
groepsvorming uitgangspunt is en kinderen stilstaan bij de eigen rol en
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die van de ander. Eén keer per jaar vullen leerkrachten en leerlingen vanaf groep 5 ZIEN! in en bespreken we
met de intern begeleider en indien nodig met u als ouder wat we hierin opvallend vinden. Met Zien! brengen
we via observaties het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart.

Wat als er toch sprake blijkt van pesten, wat kunt u als ouder doen? Wij vinden dat wij een veilige school
hebben, maar we willen ten alle tijde oplettend zijn. Praat u ook regelmatig met uw kind over de sfeer in de
groep, over vriendjes, vriendinnetjes en houdt u het gedrag van uw kind op social media in de gaten? Speelt er
iets, stimuleer dan altijd dat het kind zichzelf laat zien en naar de leerkracht gaat. Vraag het kind wat het zelf als
beste oplossing ziet en laat het hiermee voor de draad komen. Ondersteun uw kind indien nodig richting de
leerkracht. Indien nodig kunt u ook terecht bij de intern begeleider of bij de directeur. Ook hebben wij binnen
school als vertrouwenspersoon voor alle kinderen juf Annemiek van Mourik.

Verkeersles op de Guido de Brès. ANWB Streetwise op dinsdag 28 september.
Kinderen doen vandaag de dag weinig ervaring op in het verkeer. De eerste jaren zitten ze vooral in de bakfiets,
het fietsstoeltje of op de achterbank. Maar u vindt het ook belangrijk dat ze zelfstandig aan het verkeer leren
deelnemen. Herkent u dat?

Om kinderen al op de basisschool beter te leren omgaan met het drukke verkeer, heeft de ANWB het
programma Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam verkeerseducatieprogramma,
dat zowel scholen als ouders helpt bij het verkeersvaardig maken van kinderen. Professionele instructeurs
komen dinsdag 28 september naar onze school en geven verkeerstrainingen op maat.

ANWB Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van
basisschoolleerlingen. De vier onderdelen zijn:

● Toet toet (groep 1 en 2): De les vindt plaats in het speellokaal en betreft een  speelse introductie op
gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en
autostoeltje. De leerkrachten van de groep geven deze les.

● Blik en klik (groep 3 en 4): Deze les vindt plaats in de gymzaal. De kinderen leren
om veilig over te steken over het zebrapad en tussen twee auto’s. En ze ervaren in
een elektrische auto waarom het gebruik van een gordel en autostoeltje
noodzakelijk is. D.m.v. van de iCheck voert de leerkracht een indicatieve oogmeting
uit.

● Hallo auto (groep 5 en 6): Buiten op straat in de buurt van de school
(Crocusstraat) leren de leerlingen over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een
ANWB lesauto en mogen zelf remmen. En ze leren de autogordel juist te
gebruiken.

● Trapvaardig (groep 7 en 8): Leerlingen fietsen buiten over een uitdagend
parcours en oefenen moeilijke manoeuvres, voor fietsvaardigheid en
fietsbeheersing. ( Teerplein) Ook fietsen ze met een zware rugtas op, waarmee we
ze voorbereiden op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. Als afsluitend onderdeel wordt
het parcours op een elektrische step afgelegd. Deze dag moeten de leerlingen dus hun fiets meenemen
naar school.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise.
Deze dag komen de gewone gymlessen te vervallen. De leerlingen van groep 3 en 4 hebben wel hun
gymschoenen nodig.
Wij hopen aan het einde van deze dag dat de leerlingen beter kunnen omgaan met het drukke verkeer.

Kinderboekenweek 2021.
Woensdag 6 oktober gaat de jaarlijkse kinderboekenweek weer
feestelijk van start. Anderhalve week lang leesplezier op de Guido
de Brès. Het thema dit jaar is: “Worden wat je wil”.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent
in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar,

ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok…,kinderen spelen vaak na
wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden; een bekende zangeres, voetballer
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of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.
Tijdens deze kinderboekenweek kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!
Er zullen verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals een vertel -en voorleeswedstrijd, voorlezen aan elkaar,
het maken van een prentenboek en………. op woensdag 13 oktober een echte boekenruilbeurs. We zien uit
naar een week waarin we kunnen wegdromen en genieten.

DRINGENDE OPROEP. Privacy voorkeuren. (niet meer op papier maar via Parro)
Graag gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om uw specifieke voorkeuren aan te
geven, kunt u heel makkelijk in Parro aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het delen van
beeldmateriaal van uw kind(eren). U doet dit via onderstaande stappen in de app:
1. Onder acties (onder de groepen) staan de Privacy-voorkeuren.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.
3. Geef per kind aan wat uw voorkeur is, via de stipjes of het potloodje achter het kind.
Wilt u zo vriendelijk zijn dit in orde te maken. Bij voorbaat dank.

Inspiratieavond SWV De Eem.
Dinsdag 5 oktober 2021 19.30 - 21.00 uur. Meldt u snel aan. Thema: “Leer anders kijken naar gedrag”.

In deze interactieve lezing, gegeven door Ingrid van Essen, ontdek je hoe je anders en ‘achter’ het gedrag van
kinderen kan kijken. Want kinderen zijn zoveel meer dan hun gedrag alleen. Omgaan met lastig gedrag is niet
makkelijk. Want gedrag lokt emotie uit vooral als iemand gedrag vertoont dat afwijkt van wat jij ‘normaal’ vindt.
Maar wat is normaal? Hoe ga ik hiermee om als ouder of professional? En wat als we het anders doen, op zoek
gaan naar de verbinding. Wat zou er dan gebeuren? Ik ben oke, jij bent oke !– is de eerste van 7 sleutels
waarmee je in verbinding met elkaar blijft.
Benieuwd naar de overige 6 sleutels om anders te kijken en te handelen?
U bent van harte welkom!
Aanmelden gaat via de link in de uitnodiging. Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.


