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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 6

Baarn, 12 november 2021.

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

De Guido de Brès in het kort .

Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Liam en Marcy. Een fijne tijd toegewenst op de Guido.
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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 46 (15/11 - 19/11) – Kan ik je vertrouwen?

Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13

Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug
mogen komen als de jongste broer Benjamin
meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar.
Kunnen ze elkaar vertrouwen?
Jozef laat een zilveren drinkbeker
in de bagage van zijn broers
verstoppen en beschuldigt hen
van diefstal.

Week 47 (22/11 - 26/11) – Is het nu goed?

Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46

Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor
hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en maakt
zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt
hen om in Egypte te komen
wonen.

Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022. Schoolkassa.
Op 8 november heeft u via “Schoolkassa” een verzoek ontvangen om de vrijwillige
ouderbijdrage van €50,00 te voldoen. Inmiddels heeft 32% van de ouders positief
gereageerd. Dank daarvoor. Ook dank voor de extra donaties.

Juf Claire Korndewal.
Na een mooie periode van zwangerschapsverlof gaat juf Claire met ingang van volgende week maandag weer
aan de slag op school. Juf Claire zal op dinsdag, woensdag en donderdag gaan lesgeven in groep 8. Vanaf deze
plaats een fijne tijd gewenst.
Ook willen wij juf Jola dankzeggen voor haar inzet in groep 8 vanaf de zomervakantie.

Start schoolfruit in  week 46 (15 nov - 19 nov)
Met ingang van woensdag 17 november start het EU schoolfruitprogramma. De leerlingen
krijgen iedere week op woensdag, donderdag en vrijdag fruit of groente rechtstreeks bij de
teler vandaan. Het is iets extra’s. In overleg met uw kind kunt u het gebruikelijke
tussendoortje aanpassen.

Voortgangs-rapportgesprekken op dinsdag 23 november en donderdag 25
november 2020.
BELANGRIJK. Deze gesprekken zullen online, via Google Meet worden gevoerd. De
inschrijving start op maandag 15 november om 16.00 uur  sluit op vrijdag 19
november om 12.00 uur.
U ontvangt a.s. maandag 15  november via “Parro” een uitnodiging om een tijdstip
af te spreken. U ontvangt van de leerkracht een link om in te kunnen loggen om
online het gesprek vanuit huis te voeren.

Nieuw gekozen leerlingenraad 2021-2022.
De leerlingenraad van de Guido de Brès bestaat uit 5 leerlingen die
alle kinderen van de school vertegenwoordigen. De leerlingen uit de
raad zij democratisch gekozen door hun medeleerlingen. De
verkiezingen voor de leerlingenraad worden samen met de leerkracht
geregeld. Tijdens de vergaderingen is er een leerkracht aanwezig die



een coachende rol heeft. Juf Elsa en juf Liza hebben deze taak op zich genomen. In de leerlingenraad zijn voor
het schooljaar 2021-2022 Max groep 5, Isa groep 6, Yoel groep 7 a, Joshua groep 7 b en Samuel groep 8
uitgekozen door hun klas om mee te doen. Iedere zes weken komt de leerlingenraad van de Guido de Brès
bijeen om te vergaderen. Ze bespreken samen met de leraar wat er beter zou kunnen op school. Dat doen ze
aan de hand van door andere leerlingen ingebrachte ideeën. De actiepunten die voortkomen uit de vergadering
van de leerlingenraad worden meegenomen in de teamvergadering van de school.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.


