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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 7

Baarn, 26 november 2021.

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

Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Abdullah en Densley. Een fijne tijd toegewenst op de Guido.

Verhalenrooster Kind op Maandag.
Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er staan huizen, gebouwen en schuurtjes. Zo’n stad kun
je aanwijzen op een landkaart. Maar een stad is ook een plek vol verhalen, over mensen van vroeger en nu.
In deze adventstijd gaan we met de kinderen op reis naar verhalen stad Betlehem. We horen het bijzondere
verhaal van Ruth, een vrouw uit Moab. Zij komt met lege handen naar Betlehem, maar ontdekt daar hoe God
voor mensen zorgt. Ze trouwt met Boaz en samen krijgen ze een kind, dat later de opa van koning David wordt.
Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis naar Betlehem. Daar wordt Jezus geboren: een koningskind, de
Messias, de Zoon van God. Na zijn geboorte gaan de wijzen uit het Oosten op zoek naar het kind. De
Schriftgeleerden vertellen dat ze in Betlehem moeten zijn. Zo hebben de oude profeten het al voorspeld: uit
Bethlehem komt iemand die voor de mensen zal zorgen!
We hopen dat de verhalen ook deze periode weer tot leven komen in de klas.

Kom maar
Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17
Noömi gaat naar Betlehem en Ruth gaat met haar
mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen elkaar. Samen
gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In
Betlehem mag Ruth
aren zoeken op het
land van Boaz. Zo
wordt in Betlehem
zichtbaar dat God voor
mensen zorgt.

Dit is je kans!
Ruth 2: 18 - 3: 18 en Ruth 4
Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraag of hij
voor haar en Noömi wil zorgen. Dat wil Boaz, maar
er is iemand anders die ook familie is. Als diegene
zegt dat hij zijn rechten niet laat gelden, kunnen
Boaz en Ruth trouwen. Er
wordt een kind geboren –
het is het begin van het
koningshuis van David.

Coronavirus op school.
Het coronavirus gaat ook rond op onze school. Vier groepen zijn op advies van de GGD in quarantaine gezet en
drie leerkrachten zijn besmet. Per dag worden besluiten genomen wat te doen bij een volgende besmetting.
Daarom willen we ook hier uw aandacht vragen om de gezondheid van uw kinderen goed in de gaten te
houden. Heeft uw kind klachten die mogelijk bij een Corona besmetting passen, laat hem/haar dan thuis met
het dringende advies om een GGD of zelftest te doen. Van de PO-raad hebben de basisscholen in Nederland
verscherpte adviezen gekregen. In de bijlage kunt u de beslisboom vinden die kan helpen als u twijfelt of uw
kind thuis moet blijven of niet.
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Het is moeilijk in te schatten hoe de komende weken zullen verlopen. Vanavond tijdens de persconferentie
zullen we meer horen. Vooralsnog gaan wij ervan uit de goedheiligman volgende week vrijdag te kunnen
begroeten op school. Wat betreft de kerstvieringen houden we even een slag om de arm hoe we daar invulling
aan zullen geven. Zodra wij meer weten, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022. Schoolkassa.
Op 22 november heeft u via “Schoolkassa” een herhalingsverzoek ontvangen om de vrijwillige ouderbijdrage
van €50,00 te voldoen. Inmiddels heeft 63% van de ouders positief gereageerd. Dank daarvoor. Ook dank voor
de extra donaties.

Sinterklaas.
Vrijdag 3 december is het zover! Sinterklaas komt bij ons op school langs voor een gezellig feest. Met een aantal
aanpassingen kan het ook dit jaar gewoon doorgaan! De kinderen komen ´s ochtends op school en gaan hun
eigen klas in. Op een later moment zullen we Sinterklaas op school ontvangen. Dit zal zonder ouders zijn.
Als Sint is aangekomen krijgt hij een vaste plek in school. De groepen 1 t/m 4 gaan om de beurt bij Sinterklaas
langs voor een gezellig praatje en dansje op afstand! De groepen 5 t/m 8 zullen in de eigen klas de zelfgemaakte
surprises bewonderen en met elkaar een gezellige dag hebben. De kinderen van groep 8 zullen deze dag
hulppietjes zijn. ´s Ochtends wordt er om 10.00 uur voor iets lekkers gezorgd. De kinderen nemen wel hun eigen
drinken en lunch mee.
We hopen er een gezellig feest van te maken!

Nieuwsbrief.
Vanaf nu zal de nieuwsbrief niet meer per mail maar via Parro worden verstuurd. Op deze manier valt bijna alle
oudercommunicatie onder het dak “Parro”.

Administratie.
Veel administratieve zaken kunt u zelf doorgeven via Parro. Denkt u hierbij aan het doorgeven van verhuizing,
allergieën en intoleranties, nieuwe e-mailadressen en telefoonnummers. Wilt u wanneer u dit nog niet gedaan
heeft ook uw privacy voorkeuren invullen. Ook dit kan via Parro.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.


