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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 4

Baarn, 8 oktober 2021.

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

Verhalenrooster Kind op Maandag.
Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen over Jakob en Esau. In de komende periode lezen we de laatste
verhalen in die serie. Jakob gaat terug naar Esau, de broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg voert hij
een strijd, maar uiteindelijk blijken Jakob en Esau sterk genoeg om zich met elkaar te verzoenen.

Daarna volgen de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn prachtige verhalen, waarin veel herkenbare dingen
gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn jaloers. De broers van Jozef verkopen hem als slaaf
naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog niet voorbij: In Egypte wordt hij onderkoning en uiteindelijk komen die
zelfde broers bij hem graan kopen. Net als bij het verhaal van Jakob en Esau heeft ook hier de vergeving het
laatste woord. Zo laten de verhalen zien hoe mensen samen verder kunnen, ook als er erge dingen gebeuren.
Én de verhalen maken duidelijk dat mensen er ook in hun ellende niet alleen voor staan: Jozef vertelt dat God
steeds bij hem is geweest, ook toen hij in de put zat en in de gevangenis.

Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de kinderen verkennen we welke dromen zij zelf en anderen
kunnen hebben. In je dromen kunnen fantastische dingen gebeuren, die je overdag misschien niet voor mogelijk
houdt. Er kunnen ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent dat het ‘maar een droom was’. Zo
kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn vindt en waar je bang voor bent.

Week 41 (11/10 - 15/10) – Hoe sterk ben jij?

Genesis 32: 23-33, 33: 1-11 en 35: 16-29

Jakob is op weg naar Esau, zijn broer waar hij eerder
voor gevlucht is.
Onderweg vecht hij met
een onbekende. Hij krijgt
de naam Israël, want hij
heeft gevochten met God
en met de mensen. Als
Esau en Jakob elkaar zien,
blijkt Esau sterk genoeg
om te vergeven.

Week 42/43 (18/10 - 29/10) – Zie je mij?

Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6

Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij
pronkt met een mooie jas. Ziet iedereen hem wel?
Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet
hem daar? En wie ziet hem als hij als slaaf naar
Egypte wordt gebracht?
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Schoolgids 2021 2022
U kunt de schoolgids vinden op onze website onder het tabblad school- schoolgids- Schoolgids Guido de Brès
2021-2022.

Leerlingenlijst 2021-2022.
In het ouderportaal kunt u de namen en adressen vinden van de klasgenoten van uw zoon of dochter. U
ontvangt geen aparte klassenlijst van de groep. Op deze wijze heeft u altijd de meest recente gegevens bij de
hand. Op de website van de school vindt u de instructie om te werken met het ouderportaal.

Stagiaires in de school.
Onze school is een opleidingsschool voor studenten. Wij bieden stageplekken voor
toekomstige klassenassistenten, onderwijsassistenten (OA) en leerkrachten. Wij hebben
een samenwerkingscontract met de Marnix Academie. (HBO opleiding voor
leerkrachten) en een praktijkovereenkomst met Calibris (kenniscentrum voor o.a. onderwijsassistenten)
Hierdoor is het mogelijk dat wij studenten van o.a. ROC Midden Nederland opleiden tot klassen- of
onderwijsassistent. Bouwien Buijtenhuis is op de Guido de Brès onze schoolopleider.
Hierbij geven wij u het overzicht van de stagiaires, die dit schooljaar op onze school hun stage lopen:
Willemijn, groep 1/2c Marnix 2e jaars deeltijd, Aida, groep 7b Marnix 1e jaars deeltijd, Eliane, groep 4
Marnix 2e jaars voltijd en Sara, groep 1/2c Marnix 1e jaars deeltijd.

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs op de Guido de Brès.
Dinsdagavond 9 november a.s. zijn de ouders van de leerlingen van groep 8 welkom op de voorlichtingsavond
over het Voortgezet Onderwijs op de Guido de Brès. Op deze avond krijgt u uitleg over de verschillende vormen
van voortgezet onderwijs. Het gaat over de verschillende vormen van het VMBO, HAVO en VWO. Mevrouw
Ineke Bruinsma, directeur Groot Goylant en de heer Tim Visscher, teamondersteuner brugklassen van het
Griftland College zullen hier vragen van u beantwoorden. De informatie op deze avond is ook van toepassing op
alle andere middelbare scholen. De avond start om 19.30 uur.

Studiedagen.
Op vrijdag 15 oktober en maandag 25 oktober a.s. staan studiedagen gepland. Op vrijdag staan de
onderwerpen meer- en hoogbegaafdheid en executieve functies centraal (zie:
https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/executieve-functies/ ) en gaan de verschillende leerteams van
de Guido de Brès met elkaar in gesprek.
Op maandag 25 oktober vindt de stichtingsbrede studiedag voor alle medewerkers van PCBO Baarn-Soest
plaats. We volgen een hybride programma met een variatie in activiteiten online ( keynotespreker is
Rachel Levi. (https://rachel-levi.nl/ ) en we brengen een bezoek aan een van de andere scholen van de
stichting die hun parels en kennis met ons zullen uitwisselen. We zien uit naar twee leerzame dagen.

Extra studiedag leerkrachten kleuterbouw op 6 april 2022.
Op woensdag 6 april 2022 vindt de 6e editie van het landelijk congres Jonge Kind plaats. Een congres voor
de onderbouw, voor leerkrachten, bouwcoördinatoren en directies. Het thema dat dit jaar centraal staat is:
´Spelen met ruimte´. De leerkrachten van groep 1 en 2 en Kitty van den Berg (IB-er) zullen die dag
verschillende workshops en lezingen volgen. De leerlingen van groep 1 en 2 zijn op woensdag 6 april 2022
vrij. Noteert u deze datum alvast in de agenda.

Voedselallergie.
Vanuit de ouderraad is een contactpersoon aangewezen voor alle kinderen op school met een voedselallergie.
Ouders/verzorgers van deze kinderen worden geïnformeerd op het moment dat er vanuit school iets gegeten
en/of gedronken wordt (dit geldt dus niet voor de individuele traktaties in de klas). Heeft u een kind met een
voedselallergie en wilt u op de hoogte gehouden worden, dan kunt u zich aanmelden.

U kunt hiervoor een briefje inleveren bij de leerkracht van uw kind, t.n.v. ouderraad Guido de Brès. Graag de
naam van het kind vermelden, de groep, het soort allergie en een telefoonnummer en/of e-mailadres waarop u
te bereiken bent. U kunt deze gegevens ook doorgeven via ouderraad@guidodebres.nl.
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Kinderboekenweek 2021.
De kinderboekenweek vliegt voorbij. Het thema van dit jaar is: “Worden wat je wil”.
Afgelopen woensdag zijn wij op de Guido de Brès gestart met een feestelijke
opening in de hal.  Een groep leerlingen trad verkleed op als een beroep op het
nummer: ‘Worden wat je wil’, van ‘Kinderen voor kinderen’.
Deze week zijn wij extra aan het werk met verschillende leesactiviteiten. Zo werden
de kinderen van de onderbouw voorgelezen door kinderen van de bovenbouw, zijn
de voorrondes geweest voor de voorleeswedstrijd en bedenken we welk boek we
gaan ruilen tijdens de boekenruilbeurs van donderdag van 14 oktober a.s.
Binnen dit thema zijn er in verschillende groepen ook een aantal beroepen
uitgelicht. Zo is de vader van Tygo uit groep 3 een brandweerman en kwam
vandaag met een echte brandweerwagen op school. We kwamen we veel te weten
over de brandweer. We mochten zelfs in de brandweerwagen zitten! Een dag om
nooit te vergeten. Komende week sluiten we de kinderboekenweek af en hopen
dat er daarna nog veel gelezen en- of voorgelezen wordt. Veel leesplezier.

Afsluiting project Fit 2.0 2021.
Aanstaande woensdag zullen we het Fit 2.0 project gezamenlijk afsluiten op het plein. De afgelopen weken
hebben de leerlingen ervaringen opgedaan met kleutergym, Rope Skipping, Plein Sport, Energizers, Smartgoals
en een suiker les gevolgd. Dit alles naast onze gymlessen van meester Mike.
Komende periode starten we met het schoolfruit. Ook u kunt thuis uw bijdrage leveren. Zie onderstaande tekst.

Schoolfruit en gezonde traktaties.
Goed nieuws!
Onze school, PCBS Guido de Brès is ingeloot voor het
EU-Schoolfruit- en groente programma 2021-2022. Wij krijgen
20 weken lang 3 porties gratis fruit en groente geleverd voor de
hele school! In week 46 (15 t/m 19 november) starten de fruit-
en groente leveringen.  Wij ontvangen de leveringen t/m week
16 van 2022 (18 t/m 22 april).

Overgewicht en obesitas zijn beide een landelijk gezondheidsprobleem. Het is bekend dat veel volwassen
kampen met overgewicht, inclusief obesitas. Ook onder kinderen zien we dit terug. Overgewicht en obesitas
brengen een heel scala aan gezondheidsproblemen met zich mee die zich op volwassen leeftijd kunnen uiten,
maar soms ook al op kinderleeftijd. Er is door overgewicht meer kans op ziektes zoals suikerziekte, hoge
bloeddruk, hart- en vaatproblemen en gewrichtsklachten. Om overgewicht terug te dringen zijn gezond eten en
bewegen heel belangrijk. Op de Guido de Brès willen we kinderen een goed voorbeeld geven om te voorkomen
dat ze nu en op oudere leeftijd overgewicht of obesitas ontwikkelen. Dit doen we door de kinderen 3 dagen in
de week fruit of groenten aan te bieden via de overheid. Daarnaast willen wij u vragen om de overige 2 dagen
ook groente en fruit mee te geven aan uw kind als tussendoortje. Jarig zijn is voor een kind een hele
gebeurtenis. Zeker het trakteren in de klas is een belevenis op zich en bij een feestje hoort natuurlijk een
traktatie. De lekkernij die in de klas wordt uitgedeeld, hoeft niet heel groot te zijn en u raadt het misschien al:
wij zijn een groot voorstander van gezonde traktaties! Indien u op zoek bent naar informatie en inspiratie voor
leuke traktaties, neemt u dan eens een kijkje op deze pagina van het Voedingscentrum. Wilt u meer weten over
overgewicht en wat daar aan te doen? Kijk op www.thuisarts.nl ‘Mijn kind heeft overgewicht’. Dit is de
landelijke website voor betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid, gemaakt door artsen.

Mobiele telefoons, oortjes.
Steeds meer leerlingen nemen een mobiele telefoon mee naar school. Dit is in principe
toegestaan, hoewel de leerlingen altijd in de gelegenheid worden gesteld om in dringende gevallen
naar huis te bellen met de schooltelefoon. Wel hanteren we de spelregel dat de telefoons in school
uit staan en tijdens de schooltijden afgegeven worden in de klas. (In de klas is een plek waar de
telefoons worden verzameld)
De school is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan of het zoekraken van telefoons
en andere dure apparatuur.
Het zou fijn zijn wanneer ook u dit met uw kind(eren) bespreekt.
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Zet je licht aan!

Op zondag 31 oktober gaat de wintertijd weer in!

De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens  een onveilige
verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een  aanrijding neemt met 20 procent
af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp.  Maar dan moet je hem wel áánzetten.
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en  goed zichtbaar
op de fiets naar school gaan.

De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het  correct voeren
van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met  spuitkrijt dat makkelijk is aan te
brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de  school. Onderzoek wees uit dat 20% van de
fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn  fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting
wel maar vergeet men deze echter  aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt
u meer informatie  kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

Kinderen maken voordelig kennis met sport en cultuur tijdens High 5.
Ook dit najaar kunnen kinderen op zoek naar de sport die bij hen past of naar hun creatieve talent, in het kader
van ‘High 5’. In samenwerking met een groot aantal verenigingen zijn er weer allerlei kennismakingslessen voor
sport, dans, Scouting, theater en muziek georganiseerd. Alle lessen zijn leuk en leerzaam. Kinderen kunnen
zo zowel hun sportieve als hun creatieve en muzikale vaardigheden ontdekken en ontwikkelen. De verenigingen
die aan High 5 meedoen hanteren de geldende corona veiligheidsmaatregelen.
In de bijlage vindt u meer informatie.

Herfstvakantie.
Vanaf vrijdag 15 oktober a.s (studiedag) tot en met maandag 25 oktober a.s. (studiedag) is de school gesloten.
Op dinsdag 26 oktober gaan de schooldeuren weer open.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.


