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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 13

Baarn, 25 maart 2022.

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

Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Affan, Jeannique,Kiki, Sven en Lexi Belle.  Een fijne tijd toegewenst op de Guido de
Brès.

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 13 (28/03 - 01/04) –
De hoofdprijs

Marcus 10: 13-27 en 35-45

Jezus laat de kinderen bij
zich komen; voor zulke
mensen is het koninkrijk

van God. Als een rijke man komt vragen hoe hij deel
kan krijgen aan het eeuwige leven, vertelt Jezus hem
dat hij al zijn rijkdom weg kan doen. Dan krijgt hij
echt de hoofdprijs! Onderweg naar Jeruzalem
vragen twee leerlingen of ze later een ereplaats
naast Jezus zullen krijgen. Jezus vertelt dat je in
Gods ogen belangrijk bent als je anderen dient.

Week 14 (04/04 - 08/04) – Ben jij hier de baas?

Marcus 10: 46-52, 11: 1-10 en 12: 1-12

De blinde Bartimeüs laat zich niet het zwijgen
opleggen. Hij roept Jezus aan als ‘Zoon van David’ –
een koning dus! Ook bij de intocht in Jeruzalem
wordt Jezus toegejuicht als koning. Later vertelt
Jezus een verhaal
over een
wijngaardenier die
zijn knechten en zijn
zoon stuurt om de
opbrengst op te
halen. Als de
oppassers hem
doden, zal de
wijngaardenier zelf
komen om het recht
te herstellen.

Paasviering 2022.
Donderdag 14 april vieren wij op school Pasen. Deze dag zullen wij ook met elkaar gaan lunchen. Voor de lunch
dag ieder kind 1 opa, oma of een bekende als gast uitnodigen dus bijvoorbeeld een buurman,buurvrouw, tante
etc. De leerlingen versieren in de weken daarvoor thuis een schoenendoos en vullen deze op de dag zelf voor
zijn of haar gast en zichzelf. Samen delen zij dan de maaltijd. De leerlingen zorgen ook voor een bord, beker en
bestek voor zichzelf en hun gast. De tijden zullen nog volgen.
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Giro 555.
Ook zet onze school zich met Pasen in voor een goed doel. Dit jaar zal dit Giro 555 zijn en
komen we samen in actie voor Oekraïne. De solidariteit van Nederlanders met de mensen uit
Oekraïne is hartverwarmend. Hulp is ontzettend hard nodig, want het aantal vluchtelingen en
slachtoffers blijft toenemen. Met deze gift zorgen we ervoor dat de hulporganisaties achter
Giro555 deze mensen kunnen helpen met voedsel, onderdak en andere noodhulp.
Wij vragen jullie om in de periode van 28 maart tot 11 april thuis lege flessen in te zamelen en
de statiegeldbonnetjes in te leveren op school. Tijdens de paasviering zal het eindbedrag
bekend gemaakt worden. Alvast hartelijk dank voor uw inzet.

Vanuit de leerlingenraad.
Na lange tijd kon de leerlingenraad, Max (gr. 5), Lisa (gr.6), Yoel (gr.7a), Joshua (gr.7b) en Samuel S (gr. 8)  weer
bij elkaar komen. Dat was erg fijn, want de mening van onze leerlingen vinden we erg belangrijk. We hebben
het over ons ‘nieuwe’ schoolplein gehad, over de Paasviering, de nieuwe schoolbibliotheek en de nieuwe
techniek Torens. Ze gaven onder andere aan dat ze erg veel plezier hebben tijdens de technieklessen, die ze om
de week krijgen.

Theoretisch verkeersexamen groep 7.
Op dinsdag 29 maart a.s. vindt het theoretisch verkeersexamen in groep 7 plaats. Het is
belangrijk dat je de afspraken in het verkeer kent om veilig over straat te kunnen gaan.
Wij wensen alle leerlingen heel veel succes.

Verkeersweek. (4 t/m 8 april 2022)
De verkeerskar is een aanhangwagen met educatief materiaal bedoeld om kinderen vertrouwd te laten raken
met het verkeer. In de kar vinden we een uitgebreid assortiment materialen aan op het gebied van praktische
verkeerseducatie om binnen én buiten met verkeer bezig te zijn. In de kar vinden we puzzels, een verkeerskleed
met accessoires, verkleedmateriaal, diverse verkeersspellen, duplo, cd en spelcomputer, step, stelten,
stoepkrijt, levend ganzenbord en een parcours voor op het plein. Voor alle groepen zijn er suggesties en
handleidingen om snel aan de slag te gaan. In de week van 4 t/m 8 april wordt op de Guido veel aandacht
besteed aan het verkeer. De verkeerskar helpt ons daarbij.

Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8.
Op vrijdag 25 maart (vandaag) vindt het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8
plaats. Teams van alle basisscholen in Baarn spelen dan tegen elkaar. Mooi om te zien
dat ieder jaar opnieuw te zien is dat er met veel plezier wordt samengespeeld, ook om
te winnen. Het is een mooie dag met goede weersomstandigheden. Dank aan de ouders
die meehelpen om dit een mooi toernooi te laten zijn.

Audit op 1 april a.s. Op de Guido de Brès.
Binnen de stichting maken we al enige jaren gebruik van het instrument :”zelfevaluatie”. Twee scholen van de
stichting worden aan elkaar gekoppeld om de werkwijze, resultaten van de school te analyseren en te
evalueren. Deze zelfevaluaties worden nu vervangen door het afnemen van een audit.
We denken met de stap van zelfevaluaties door audits naar nog meer gedeeld leiderschap en eigenaarschap
voor de kwaliteit van onze scholen te kunnen komen. Samen beter zicht kunnen ontwikkelen op de bredere
kwaliteit van het onderwijs: zicht op de ontwikkeling van de kinderen, zicht op de kwaliteit van de leerkrachten,
zicht op de kwaliteit van onze scholen.
Op dit moment wordt een eerste groep Ib-ers en directeuren opgeleid om een audit af te nemen.

Op vrijdag 1 april a.s. zullen op de Guido lesbezoeken plaatsvinden.  Ook worden er gesprekken met leerlingen,
leerkrachten, Ib en directie gevoerd. Aan het eind van de dag worden de bevindingen aan het team
gepresenteerd. Als team gaan we met deze bevindingen aan de slag en daar waar nodig sturen we bij.
We zien uit naar deze nieuwe stap binnen de organisatie PCBO Baarn Soest.



Uitnodiging Samenwerkingsverband SWV De Eem op 6 april a.s. (herhaling)
Deze uitnodiging heeft u ook op 8 maart via Parro ontvangen.

In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de jaarlijkse inspiratieavond georganiseerd door ons
samenwerkingsverband.
Het thema is: "Over druk, chaotisch en soms zelf boos gedrag".

Stichting Leergeld.
Leergeld laat alle kinderen meedoen!
Door gebrek aan geld is het in steeds meer gezinnen niet mogelijk om kinderen te laten meedoen op school bij

een schoolreis, of bij een vereniging, sportclub of muziekles. Stichting Leergeld Soest-Baarn wil kinderen uit
Soest, Soesterberg en Baarn mee laten doen! Doordat Stichting Leergeld zorgt voor een fiets, een laptop, het
schoolreisje/kamp, het lidmaatschap van een vereniging of sportclub of deelname aan muziekles betaalt,
krijgen kinderen meer kans om sociale contacten (buiten school) te maken, om te leren winnen en verliezen en
om teamgeest en andere belangrijke vaardigheden te ontwikkelen.
Door een deelname aan schoolactiviteiten kunnen kinderen gewoon meedoen met hun klasgenoten. Want nu
meedoen is straks meetellen .
Wilt u meer weten of een aanvraag doen, kijk dan op https://www.leergeld.nl/soest-baarn/

Een bericht van Koos Bezemer ( Coördinator basisschoolleerlingen uit de Oekraïne, die nu in Baarn verblijven)
Geachte ouders, verzorgers van schoolgaande basisschoolleerlingen uit Baarn,
Afgelopen week is er een start gemaakt om het onderwijs aan kinderen uit de Oekraïne die in Baarn verblijven
bij gastopvang met veelal hun moeders te regelen. Het wordt gecoördineerd door Koos Bezemer (stichting PCBO
Baarn/Soest) en Jur Marringa (gemeente Baarn).
De kinderen gaan onderwijs ontvangen op de Uitkijck Margrietstraat 2, 3742 RC Baarn. Op dit moment zijn er al
zo'n 20 kinderen bij de gemeente Baarn aangemeld.
Via dit nieuwsbericht wil ik u 2 vragen stellen.

1. Er wordt nog gezocht naar een leerkracht die liefst meerdere dagen per week beschikbaar is. In de
opstartweek zijn de lesdagen van 09.00 - 12.00 uur. Daarna volgen we de lestijden van school. Heeft
u een lesbevoegdheid en wilt/kunt u op dit moment iets betekenen voor deze kinderen meld u dan bij
koos@pcbobaarnsoest.nl . Ook als u 2 of 3 dagen beschikbaar bent is dit al welkom. Vermeld u dan
wel even de werkdagen. Deze functie is betaald. We willen maandag 28 maart a.s. starten als er
respons is.

2. Verder zoeken we nog naar materialen die in het leslokaal kunnen worden gebruikt. Denk hierbij
aan: Kapla  - Blokken - Wereldmateriaal; poppenhuis, autootjes, dieren e.d. - Verfschorten - Puzzels
voor diverse leeftijden - Spelletjes MB/BB. Wilt u dit inleveren op school waarna het wordt
opgehaald door mij. Uiteraard graag materialen die nog goed bruikbaar zijn.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie en materialen. Helpt u mee?
Met vriendelijke groet,
Koos Bezemer

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
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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 (Groep 1 en 2) woensdag 28 september 2022
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.


