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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 8

Baarn, 10 december 2021.

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

Een verdrietig bericht.
Donderdagmorgen bereikte ons het verdrietige bericht dat Bob Visser, echtgenoot van
Monique Visser, is overleden. Wij wensen de familie en alle betrokkenen veel kracht toe en in
het bijzonder willen wij Monique, Nathan en Lucas veel sterkte wensen om dit enorme
verdriet te kunnen dragen.

Verhalenrooster Kind op Maandag.
De stad Bethlehem staat centraal in deze adventstijd. Het is een stad vol verhalen. In de eerste twee weken
horen we over Ruth en Noömi, die in Betlehem een nieuwe toekomst vinden. Daarna lezen we de verhalen van
Zacharias en Elisabet, en van Maria die een bijzonder bericht krijgt. In Betlehem wordt Jezus geboren: een
koningskind in een stal.

Week 50 (13/12 - 17/12) – Luister eens!

Lucas 1: 5-56

De priester Zacharias krijgt in de tempel een
bijzonder bericht: Hij en zijn
vrouw Elisabet zullen een kind
krijgen. Hij zal Johannes
heten. In de stad Nazaret
krijgt ook Maria een
bijzondere boodschap van
een engel. Jezus zal geboren
worden, de redder van de mensen. Maria gaat naar
haar tante om het geluk
met haar te delen.

Week 51 (20/12 - 24/12) – Heb je het al gehoord?

Lucas 1: 57- 80 en 2: 1-20 en Matteüs 1: 18-25

Bij Zacharias en Elisabet wordt een kind geboren.
Alle mensen praten erover: ‘Hij zal vast naar zijn
vader genoemd worden!’ Maar dit kind krijgt een
naam die vooral naar God verwijst. In Betlehem
wordt Jezus
geboren, de
langverwachte Zoon
van David. Herders
zijn de eersten die
het horen. Zij
brengen het goede
nieuws verder de
wereld in.
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Kerstboom.
Zoals u inmiddels heeft kunnen zien staat er een mooie kerstboom op het plein.
Vader van Tim(groep 3) heeft deze geschonken aan school. Ook in de lokalen bij de
kleuters staan 3 prachtige bomen. Dank hiervoor.
Het is mooi om te weten dat Tim’s vader, samen met bewoners van Sherpa ook
kerstbomen verkoopt bij de parkeerplaats van de Baarnsche ijsbaan aan de
Geerenweg. (schuin tegenover De Trits.) De opbrengst gaat naar een goed doel. Van
harte aanbevolen.

Kerstfeest 2021.

Het kerstfeest zal dit jaar op school met de kinderen tijdens de gewone schooltijden worden gevierd.

De week ziet er als volgt uit:

★ Maandag 20 december mag je in mooie warme  kersttruien op school komen.

★ Dinsdag  21 december gaan we aan het eind van de dag kerstknutselen.

★ Woensdag 22 december gaan we genieten van een mooie kerstfilm.

★ Donderdag 23 december vieren alle groepen het kerstfeest in een mooi versierde klas. Je mag mooie

kerst kleding aan. Ook neem je een lekkere lunch box voor jezelf mee naar school.

We gaan samen genieten van een mooie week. De kerstvakantie begint dan donderdagmiddag om 14.00 uur.

Nieuwe collega bewegingsonderwijs op de Guido de Brès.
Afgelopen maandag hebben we kennisgemaakt met de heer Ziggy Kraehe. Ziggy gaat op donderdag de
gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 verzorgen.
Wij zijn blij dat de organisatie  Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS) uit Baarn in deze hectische tijd een
docent bewegingsonderwijs heeft gevonden.

Even voorstellen.
Hallo ouders, kinderen en collega’s van de Guido de Brès.
Bij deze het goede nieuws dat ik vanaf morgen de gymlessen ga geven op de donderdag op de Guido de Brès.
Zelf heb ik maandag al een kijkje genomen op school en met meerdere leerkrachten gesproken en werd meteen
enthousiast!
Kort iets over mijzelf: Mijn naam is Ziggy, ik ben 33 jaar oud en kom uit Amsterdam. Na de opleiding Sport en
Bewegen in Hilversum heb ik jarenlang gewerkt als pedagogisch medewerker en sport coördinator bij een
kinderopvangorganisatie in Amsterdam. In 2015 wilde ik graag verder leren voor gymleraar en zodoende ben ik
begin 2020 afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Arnhem.
Na de ALO-opleiding ben ik aan de slag gegaan als projectcoördinator van verschillende sportprojecten in Quito,
de hoofdstad van Ecuador. Na 2 jaar daar gewerkt te hebben was het tijd om weer terug te keren naar
Nederland en via het Nationaal Bureau Sport Stimulering ben ik terecht gekomen bij de Guido de Brès .
Ik kijk er naar uit om morgen aan de slag te gaan en te zorgen voor leerzame maar vooral leuke gymlessen!

Sportieve groeten,
Ziggy

Zelftesten voor de groepen 6,7 en 8.
Afgelopen donderdagmiddag 9 december zijn de zelftesten voor de groepen 6, 7 en 8 geleverd. Vandaag krijgt
iedere leerling uit deze groep 4 zelftesten mee naar huis. Dit is voldoende tot aan de kerstvakantie, die start op
vrijdag 24 december a.s.

Handreiking zelftesten in het basisonderwijs. (Ministerie van OC&W 9 december 2021)
Het coronavirus is nog steeds aanwezig in de maatschappij, ook onder kinderen. Gelukkig hebben die bij een
besmetting meestal geen of nauwelijks klachten, maar juist daardoor kunnen ze het virus ongemerkt
doorgeven. Om de virusverspreiding op scholen te beperken en de scholen zo verantwoord mogelijk open te
helpen houden, is daarom het advies sinds 29 november jl. dat - naast medewerkers van de school die dit al
langer als advies hadden - nu ook voor leerlingen van groepen 6, 7 en 8 het advies is om thuis twee keer per
week een zelftest af te nemen.



Wat zijn zelftesten?
Zelftesten zijn corona testen die door iemand bij zichzelf kunnen worden afgenomen, eventueel onder (verbale)
begeleiding. De zelftesten zijn zogenaamde antigeen sneltesten, die 15 minuten na de afname de aanwezigheid
van het coronavirus kunnen aantonen. Deze zelftesten verschillen van de test op de GGD-testlocatie. Het
wattenstaafje hoeft minder ver de neus in. De testen zijn ook iets minder gevoelig dan de antigeentesten op
een GGD-testlocatie.

Waarom worden zelftesten in het onderwijs ingezet?
Het doel van zelftesten is om een besmetting onder leerlingen en personeelsleden zo snel mogelijk te
signaleren, en daarmee mogelijke introductie en verdere verspreiding van het coronavirus op school te
voorkomen. Door zelftesten kunnen infecties eerder worden ontdekt, en kunnen besmette personen snel
passende maatregelen nemen: thuis in isolatie gaan, direct contact opnemen met de GGD om het positieve
testresultaat door te geven, en advies van de GGD te krijgen. Zo isoleren we snel een besmetting, worden
verdere besmettingen voorkomen en is een uitbraak op onze school minder waarschijnlijk.

Preventief zelftesten komt niet in de plaats van de basisregels, die blijven van essentieel belang:
• bij klachten thuisblijven en laten testen bij de GGD of een zelftest doen;handen wassen;
• anderhalve meter afstand houden tussen volwassenen onderling;
• voldoende ventilatie in gebouwen waar veel mensen samenkomen

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of maakt uw kind geen gebruik van
een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen, uw kind kan, mits geen klachten, gewoon naar school.

In de flyer bij deze brief leest u hoe de test werkt en wat uw kind moet doen bij een positieve of negatieve
testuitslag. Bijgevoegd zijn twee instructievideo’s van zelftesten.

1. https://youtu.be/9ShFIzJtaT8
2. https://gateway-eu.assetsadobe.com/DMGateway/public-ssl/roche63/_renditions_/8de/8ded3f32-b4f

b-484c-9028-0444a76aaf83/avs/Covid-19%20ROCHE%20zelftest%20instructie%20FINAL-0x720-3000k.
mp4

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.
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