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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 9

Baarn, 21 januari 2022.

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

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar 2022. Een jaar waarin we hopelijk weer meer
ruimte en vrijheid mogen ervaren.
De situatie, zoals deze nu is op de scholen is voor niemand leuk. Er is veel onduidelijkheid en we kunnen
ons werk niet optimaal uitvoeren. Op dit moment zijn er 2 groepen in quarantaine. Leerlingen en nu ook
leerkrachten zijn positief getest. Dit vraagt van ons allen meer flexibiliteit, maakt dat er meer irritatie is en
we soms kortere lontjes hebben. Laten we hopen dat het einde in zicht is en tot die tijd, samen in
harmonie verder gaan!

Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Tess, Hazal, Sep, Desley en Fenna. Een fijne tijd toegewenst op de Guido.

Verhalenrooster Kind op Maandag.
Het thema van deze periode is ‘vijfduizend volgers’. In onze tijd zijn veel mensen te volgen op sociale media.
Sommigen hebben duizenden of zelfs miljoenen volgers. In Jezus’ tijd bestonden deze sociale media nog niet.
Toch waren er in korte tijd heel veel mensen die zich bij hem aansloten. Zij ontdekten wat het betekent als je
Jezus volgt. Het gaat Jezus niet om het aantal ‘likes’, hij is niet op zoek naar volgers om te laten zien hoe
geweldig hij is. Jezus wil dat mensen hem volgen zodat ze meegaan op de weg naar het geluk. Dat liet hij
bijvoorbeeld zien op de dag dat hij vijfduizend mensen te eten gaf met vijf broden en twee vissen. Jezus volgen
betekent dat je ontdekt hoe God voor mensen zorgt. Deze vijfduizend volgers waren eigenlijk nog maar het
begin!

Week 04 (24/01 - 28/01) – Dat mag niet, toch?

Marcus 2: 13-28 en 3:
1-6

Jezus eet met
tollenaars en mensen
die verkeerde dingen
doen. Zijn leerlingen
vasten niet, zoals de
leerlingen van
Johannes de Doper wel
doen. En op een
sabbat plukken ze zomaar aren van het veld om op
te eten. Dat mag allemaal niet, toch? Of toch wel?

Week 05 (31/01 - 04/02) – Volg jij Jezus nog?

Marcus 3: 7-30

Jezus stelt twaalf apostelen aan. Veel mensen
geloven in hem, maar er zijn ook steeds meer
mensen die hem afwijzen. Zijn eigen broers zijn bang
dat Jezus zijn verstand
verloren heeft.
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Afgelopen week in de Baarnsche Courant.

De Guido leest!
Sinds donderdag 13 januari hebben wij op de Guido de Brès
een prachtige bibliotheek.
Wij willen de kinderen graag stimuleren en motiveren om te
gaan lezen. En hoe heerlijk is het om dan in onze eigen
bibliotheek een fijn boek te kunnen kiezen.
De kinderen hebben de bibliotheek al verkend en een mooi
boek gekozen om te lezen.

Lezen heeft veel voordelen:
● Creatief

Als je leest ben je even in een totaal andere wereld.
Hierdoor doe je veel nieuwe ideeën op.

● Sociaal
Door je in te leven in personages, waar je het misschien niet mee eens bent,

stel je je open voor    nieuwe ideeën, zienswijzen en meningen van anderen. Lezen
maakt mensen socialer en toleranter.

● Kennis
Kinderen die veel lezen hebben meer kennis en een grotere woordenschat. Wanneer je op school nieuwe
informatie krijgt, kan je dat veel sneller een plekje geven. Kinderen en volwassenen met een grote
woordenschat kunnen beter formuleren en doen het beter op school.

● Lezen is gewoon leuk!
En de belangrijkste reden is natuurlijk: lezen is gewoon leuk!

Nationale voorleesdagen.
Van 26 januari tot en met 5 februari vieren we de Nationale Voorleesdagen.
Het boek ‘Maar eerst ving ik een monster’ is uitgekozen tot prentenboek van het jaar.
Op de Guido de Brès besteden de groepen 1 t/m 3  extra aandacht aan voorlezen en aan de prentenboeken uit
de prentenboeken top 10. Want…………, wat is het heerlijk om te luisteren naar mooie verhalen en
tegelijkertijd te kijken naar de mooie prenten.

De Techniektorens.
Deze week zijn de groepen 3 t/m 8 begonnen met het werken
met de Techniektorens. Tijdens deze lessen staan Wetenschap
en Techniek centraal. De kinderen werken in tweetallen of
groepjes in circuitvorm aan verschillende onderwerpen. Bij
elke techniek bak wordt er gewerkt aan een ander doel. In
groep 5 zijn de leerlingen deze week enthousiast gestart. Een
groepje heeft onderzoek gedaan naar de stroomkring. Een ander groepje heeft vuil
water gefilterd en weer een ander groepje heeft geprobeerd om een brief in
geheimschrift te schrijven.



Cito.
De komende weken 31 januari t/m 11 februari nemen we in groep 3 t/m 8 Cito-toetsen af. De toetsen zijn een
onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar maken de leerlingen een Cito-toets op het gebied
van rekenen, taal, lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De gegevens van deze toetsen gebruiken
we onder andere om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.


