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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 10

Baarn, 4 februari 2022.

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

Wat leven we in een bijzondere periode met veel zieke kinderen en leerkrachten. We proberen zo min mogelijk
groepen naar huis te laten gaan, maar toch is dat de afgelopen tijd helaas vaker gebeurd dan wij wensten. We
kijken enorm uit naar het moment dat álle kinderen weer in de klassen zijn! We hopen dat we binnenkort over
de piek heen zijn, zodat we na de voorjaarsvakantie weer “normaal” kunnen starten!

Verhalenrooster Kind op Maandag.
Het verhaal van Jezus begint klein: een paar vissers bij het meer van Galilea zijn de eersten die hem gaan
volgen. Maar de groep groeit heel snel. Binnen de kortste keer heeft Jezus meer volgelingen dan iemand voor
mogelijk hield!

Week 08/09 (21/02 - 04/03) – Je hebt genoeg

Marcus 6: 6b-44

De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze
hoeven niets mee te nemen; er zal voor hen gezorgd
worden. Als koning Herodes hoort wat er over de
Messias verteld wordt, schrikt hij. Hij is bang dat het
Johannes de Doper is, die hij heeft laten
ombrengen. In het laatste verhaal van deze week
horen we hoe Jezus vijf broden en twee vissen deelt
met duizenden mensen. Er is voor iedereen genoeg!

Week 07 (14/02 - 18/02) – Ik zie je wel

Marcus 5: 1-43

Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij
weet wie Jezus is: de zoon van de Allerhoogste God.
Jezus verjaagt de geest die de man in zijn greep
heeft. Als ze
daarna weer
naar de
overkant van
het water
gaan, komt
Jaïrus bij
Jezus. Hij
vraagt of
Jezus zijn
dochter wil
genezen.
Onderweg is er een vrouw die Jezus aanraakt en
geneest. Jezus ziet en helpt iedereen – zelfs de dood
houdt hem niet tegen.

Groep 7 en 8 naar het Escher Museum in Den Haag.
Het werk van de Nederlandse grafisch kunstenaar M.C. Escher is beroemd over de hele wereld. Hij woonde 30
jaar in Baarn, waar hij zijn bekendste werken maakte. Groep 7 en 8 gaan de komende weken kennis maken met
de grafische kunstenaar Escher.
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We brengen een bezoek aan het museum Escher in het Paleis te Den Haag. Op
school zullen we ook een aansluitende les gegeven over de kunstenaar. Om het
project af te sluiten hebben we nog een zwart-wit workshop van een gastdocent.
Verdere informatie ontvangt u van de leerkracht via Parro.
https://www.escherinhetpaleis.nl/

Voorlezen.
Voorlezen is een leuk moment op de dag en bovendien brengt het rust in de
groep. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Zo prikkelt voorlezen
de fantasie. En het ontwikkelt hun taalgevoel. Ontdek hier de vijftien voordelen
van dagelijks voorlezen. In de bijlage vindt u een mooie poster.

Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022. Schoolkassa.
Op 17 januari heeft u via “Schoolkassa” een 3e herhalingsverzoek ontvangen om de vrijwillige ouderbijdrage
van €50,00 te voldoen. Inmiddels heeft 72% van de ouders positief gereageerd. Dank daarvoor. Ook dank voor
de extra donaties welke wij ontvangen voor de kinderen.

De ouders van de leerlingen die gestart zijn na 1 januari 2022 ontvangen t.z.t een bericht via schoolkassa om de
vrijwillige ouderbijdrage van €25,00 te voldoen.

Studiedag.
Het is nog even weg, maar we willen u er nu alvast aan herinneren dat wij op vrijdag 25 februari een
studiedag hebben. Alle kinderen zijn die dag vrij.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.
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