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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 5

Baarn, 29 oktober 2021.

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

Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Isa en Evy. Een fijne tijd toegewenst op de Guido.

Verhalenrooster Kind op Maandag.
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 44 (01/11 - 05/11) – Hier droom ik van

Genesis 39: 7-23, 40: 1-23 en 41: 1-8

In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar.
Het gaat goed, hij krijgt een belangrijke positie.
Maar dan wordt de vrouw van Potifar verliefd op
hem. Als Jozef haar afwijst, komt hij in de
gevangenis terecht. Hij legt de dromen van zijn
medegevangenen uit. Daarna heeft de farao een
droom. Wie zou kunnen uitleggen wat de dromen
van de farao betekenen?

Week 45 (08/11 - 12/11) – Jij hebt talent

Genesis 41: 9-57 en Genesis 42

Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren
van overvloed komen zeven jaren van hongersnood.
Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit
te voeren. De hongersnood
slaat ook toe in Kanaän, waar
Jozefs vader en broers wonen.
De broers gaan naar Egypte
omdat ze gehoord hebben dat
daar graan is.

Nationaal Schoolontbijt
Ook dit jaar doen wij weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt op woensdag 3 november a.s. De leerlingen
starten dan samen in de groep met een ontbijt op school. (Deze keer dus niet thuis, maar op school ontbijten)
Wel moet iedere leerling een bord,  beker en bestek van huis meenemen. In de bijlage vindt u meer informatie.

Fietscontrole .
Op vrijdag 29 oktober heeft de fietscontrole voor groep 5 t/m 8 plaatsgevonden. De meeste fietsen voldeden
aan de gestelde eisen. Met een goede fiets kunnen de leerlingen veilig de straat op. Zeker in de donkere dagen
die komen. Dank aan de Charissa, David, Sofie, Fenna, Guusje, en Roderick uit groep 8 voor de deskundige hulp.
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Een bericht van Mike Blom.(gymdocent)
Beste ouders,
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik vanaf aankomende maandag start met een nieuwe uitdaging. Na 2
hele leuke jaren op de Guido de Brès ga ik aan de slag bij MBO Amersfoort. Ik ga lesgeven op de opleiding Sport
en Bewegen aan de Sportacademie in Amersfoort. Ik wil alle ouders, kinderen en collega's bedanken voor de
fijne tijd! Met vriendelijke groet, Meester Mike.

Vertrek meester Mike.
Voor de herfstvakantie vertelde Mike dat hij een andere baan heeft geaccepteerd. Ook via deze weg van harte
proficiat. Dank voor je inzet en dat wat je onze leerlingen hebt meegegeven.
Mike was in dienst bij de organisatie NBSS ( Nationaal Bureau Sport Stimulering) in Baarn. Via deze organisatie
hopen wij dan ook dat wij spoedig een nieuwe gymdocent kunnen verwelkomen. Tot die tijd zal de
groepsleerkracht de lessen waarnemen. Kent u in uw eigen netwerk een enthousiaste gymdocent die een
nieuwe uitdaging aan wil gaan, laat het ons weten.

Kwink.
Als ouder wil je niets liever dan dat je kind met plezier naar school gaat. Dat het geniet van een gezellige groep
waarin het zich veilig en vertrouwd voelt. Dan kan een kind helemaal zichzelf zijn en optimaal presteren. We
werken daar op school hard aan. Onder andere met de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren. Met
twintig lessen per jaar en, nóg belangrijker, met werkvormen waarmee de kinderen na de lessen het geleerde in
praktijk kunnen brengen.
De komende periode komt aan de orde:

● Ik weet welke kwaliteiten ik heb en kan deze inzetten binnen de groep.
● Ik benoem kwaliteiten van klasgenoten en onderzoek hoe we deze kunnen gebruiken in de groep.
● Ik leer technieken om rustig te worden bij heftige emoties.
● Ik weet welke gevoelens bij vriendschap horen en kan bouwen aan een vriendschap.
● Ik kan uitleggen waaróm ik bepaalde dingen doe.

Koelkastposter voor thuis.
Thuis speels aan de slag met sociaal-emotioneel leren? Dat kan met de speciale Koelkastposters voor thuis.
De Koelkastposter brengt ouders met kinderen in gesprek. Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in
een aantal spreekwolkjes het thema van elke les kort samengevat.’ Dan weet u als ouder waar uw kind het op
school over gehad heeft en kunt u hen daar ook naar vragen.
U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de emotie die bij de
uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw emoties te
praten.
Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht? En
omdat sociaal-emotioneel leren (want daar is de methode Kwink voor) meer is dan alleen praten,
vindt u ook altijd een aantal doe-opdrachten op de poster. Die passen bij de thema’s van de lessen.
Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan een positieve en open communicatie thuis.
In de bijlage vindt u deze poster.

Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022.
Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn
dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage
is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00. Daarvan bekostigen we o.a.:
❖ Eindejaarsfeest.
❖ Sportdagen,
❖ Bibliotheekpas.
❖ Kerst - en Paasfeest.
❖ Sinterklaas.
❖ Aanpassing schoolplein.

Binnenkort ontvangt u via “Schoolkassa”  de link met de uitnodiging om de ouderbijdrage te voldoen.
Voor de kleuterdag, schoolkamp groep 8 en schoolreis ontvangt u t.z.t een aparte uitnodiging om de
betaling te voldoen.



Schoolfotograaf.
Op woensdag 3 november en vrijdag 5 november zal de schoolfotograaf op school zijn.
Vanwege de corona maatregelen worden er ook dit jaar geen broer- en zus foto's gemaakt met kinderen vanaf
thuis of de middelbare school.
De broer- en zus foto’s met kinderen die hier op school zitten worden tijdens schooltijd gemaakt.
De ouderraad heeft de organisatie van deze dagen in handen. In de bijlage vindt u meer informatie.

Een bericht vanuit de Calvijnkerk.
Woensdag 3 november is het de jaarlijkse ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. Vanouds werd God gedankt voor de

oogst. We staan stil bij wat we kregen en wat we konden doen. De Calvijnkerk en de Adventkerk in Baarn

hebben ‘s middags een gezamenlijke dienst met de kinderen van de basisschool.

Uitnodiging: DANKDIENST voor de kinderen op woensdag 3 november 2021
Thema: Dankend doorgaan (Wat heeft Noach ons te vertellen...?)
Waar: Adventkerk, Nassaulaan 17, Baarn (in samenwerking met de Calvijnkerk) Tijd: 15.00 uur.

Een bericht vanuit De Speeldoos Baarn.
Willem junior (8+) in Theater de Speeldoos. 'Wilhelmus
va-han Na-ha-sau-we ... Ben ik van Duitse bloed' Duitse
bloed? Maar Willem is toch Willem van Oranje? Onze Vader
des Vaderlands?
Wat heeft Duitsland daar mee te maken? (En hoe zat het
ook alweer met die Spaanse Koning?) En als hij Willem de Zwijger heet, waarom
praat hij dan zo veel? En hoe komt het toch dat we bij elke voetbalwedstrijd een lied
over hem zingen? In Willem Junior reizen twee nieuwsgierige jongens via een
magische app terug in de tijd.

Studiedag maandag 8 november a.s.
Op maandag 8 november zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de geplande studiedag.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

Vrije dagen voor de leerlingen nog een keer op een rij.
Vakantierooster 2021-2022.
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 (groep 1 en 2) maandag 6 april 2022
Lesvrije dag/studiedag maandag 13 juni 2022
Lesvrije dag/studiedag Vrijdag 8 juli 2022


