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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 12

Baarn, 11 maart 2022.

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

Verhalenrooster Kind op Maandag.
De leerlingen van Jezus kijken hun ogen uit, in de verhalen van deze periode. Ze zien Jezus over het water gaan,
zieke mensen genezen en brood delen met duizenden mensen. Op een hoge berg zien een paar leerlingen hoe
groot en bijzonder Jezus is. En bij het open graf ontdekken ze iets dat ze nooit voor mogelijk hadden gehouden.
Er is meer te zien dan je dacht!

Week 11 (14/03 - 18/03) – Zie je al wat?

Marcus 7: 31-37, 8: 1-10 en 22-26

Jezus maakt een man beter die doof is en niet kan
praten. Er gaat een wereld voor hem open. Later
geeft Jezus een grote menigte mensen te eten met
zeven broden en wat vissen. Het is al de tweede
keer dat Jezus zoiets doet; gaan de mensen nu
begrijpen wie hij is? In het derde verhaal wordt een

blinde man genezen. Hij
ziet eerst mensen alsof het
bomen zijn, maar later ziet
hij steeds meer.

Week 12 (21/03 - 25/03) – Op je tenen

Marcus 8: 27 - 9:29

Geloven is af en toe op je tenen staan: nieuwsgierig
zijn, iets willen zien, maar ook ergens je best voor
doen. In de verhalen van deze week praat Jezus met
zijn leerlingen over wie hij is. Je moet ‘op je tenen
staan’ om daar iets van te begrijpen. Op een hoge
berg verandert Jezus van gedaante en verschijnen
Mozes en Elia. Terug beneden geneest Jezus een
zieke jongen.

10 minuten gesprekken.
Op dinsdag 15 en donderdag 17 maart vinden de 10 minutengesprekken plaats. Deze zullen weer fysiek op
school plaatsvinden. Via Parro kunt u zich inschrijven.

Zwangerschapsverlof Veerle den Hartog.
Vandaag gaat Veerle, leerkracht van groep 5, met zwangerschapsverlof. Wij wensen Veerle vanaf deze plaats
een hele goede en fijne tijd toe.

Lentekriebels.
In de week van 21 t/m 25 maart doen wij, zoals ieder jaar, mee aan het project Lentekriebels. De Week van de
Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven
een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is het
thema: "Je lijf is van jou”. Het doel is om kinderen de juiste informatie mee te geven voor een gezonde seksuele
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ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op latere leeftijd seksueel
verantwoorde  keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en
seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn.
Meer informatie kunt u vinden op www.seksuelevorming.nl (Basisonderwijs)

Vakantierooster 2022-2023. (volgend schooljaar)
Het vakantierooster 2022-2023 is vastgesteld en vindt u hieronder.
De data van alle lesvrije dagen/studiedagen zijn nu nog niet bekend. Deze ontvangt u voor de start van de
zomervakantie.

Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Paasweekend vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsdagen donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren maandag 29 mei 2023
Zomervakantie maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Lesvrije dag/studiedag vrijdag 21 oktober 2022
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 23 december 2022
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 24 februari 2023
Lesvrije dag/studiedag Vrijdag 7 juli 2023

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.
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