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Baarn, 19 augustus 2022

Beste ouder/verzorger,

Het nieuwe schooljaar staat op het punt van beginnen. Voor mij betekent dit dat ik mijn eerste

nieuwsbrief mag schrijven als directeur van Guido de Brès. Graag stel ik mij eerst kort even voor

maar hoop u in de komende periode ook persoonlijk te mogen ontmoeten.

Mijn naam is Evert-Jan Hop. Ik ben geboren en getogen in Baarn en woon hier nog altijd met veel

plezier. Ik ben getrouwd en heb een zoontje van 9 maanden. Na mijn studietijd ben ik in Bussum

gaan werken op een middelbare school als docent lichamelijke opvoeding. In de loop van de jaren

verschoof mijn werk van lesgeven naar andere taken binnen de school. Na 15 jaar werkzaam te zijn

geweest in het middelbaar onderwijs heb ik gekozen voor een overstap naar het basisonderwijs. Kort

voor de zomervakantie en de afgelopen week heb ik al heel prettig kennis mogen maken met het

team van Guido de Brès. Daarnaast heb ik de leerlingen al even gezien voor de vakantie maar kijk e

Ik hoop dat de kinderen en u hebben mogen genieten van een goede vakantie en uitgerust en vol

energie klaar zijn voor het nieuwe schooljaar. Het team wenst iedereen een goed schooljaar toe.

Verhalenrooster Kind op Maandag

In de volgende nieuwsbrief zullen we starten met het verhalenrooster Kind op Maandag.

Een nieuw begin is het thema voor de komende periode. Hieronder alvast ter voorbereiding de

ouderbrief over dit thema.

Soms gaan dingen niet zoals je wilt. Bijvoorbeeld omdat iets niet lukt, omdat anderen je tegen lijken

te werken of omdat het bij nader inzien toch niet zo leuk of makkelijk is als je gedacht had. Dan zou je

het liefst opnieuw willen beginnen. Alsof je een nieuw wit vel papier zou kunnen pakken dat nog

helemaal leeg is. Het begin van een schooljaar kan zo’n moment zijn dat je weer met een schone lij

kunt beginnen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Dat mensen opnieuw kunnen beginnen, is misschien

wel een van de meest fundamentele thema’s in de Bijbel. Keer op keer wordt verteld dat mensen een

nieuwe start maken. En dat niet alleen: ze krijgen daar ook op hulp bij. Juist als ze in situaties terecht

komen waar ze op eigen kracht niet zomaar uit komen, is er iets of iemand die hen bij de hand neemt.



In deze eerste periode van het schooljaar lezen we over het volk Israël in Egypte. Dat volk moet een

nieuw begin maken; want zoals het daar in Egypte met ze gaat, kan het niet langer. Daarom belooft

God aan Mozes dat het volk weg zal trekken. Maar dat gaat niet zomaar van het ene op het andere

moment. De farao wil het volk niet laten gaan, zelf vinden ze het ook moeilijk om te geloven dat er

echt iets kan gebeuren. Als de farao blijft weigeren, komen er zware plagen in het land. Het is een tijd

van onzekerheid en angst. Maar dwars daardoorheen proberen Mozes en zijn broer Aäron de hoop

levend te houden dat God echt een nieuw begin maakt met zijn volk.

De verhalen uit Exodus zijn niet alleen mooi om te vertellen, ze kunnen ook betekenisvol worden voor

kinderen. Als je graag een nieuw begin zou willen maken, als je soms onzeker bent, als het tegenzit of

als je uitkijkt naar wat komen gaat; dan gaan deze verhalen over jou. We hopen dat de kinderen weer

veel ontdekken rond deze verhalen!

Welkom nieuwe leerlingen

We heten de volgende leerlingen van harte welkom bij ons op school: Donna, Semih, Noa, Saskia

Rosemare, Hermela, Jolie, Cloë, Yunus, Noa, Janus, Milka, Julie, Senn, Zanna, Levi en Seb. Heel veel

plezier gewenst bij de start van dit schooljaar.

Kennismaking 22 augustus

Op maandag 22 augustus nodigen we u van harte uit om met uw kind naar school te komen om op

een informele manier kennis te maken met de leerkracht van uw kind. Daarnaast zal de ouderraad

ook aanwezig zijn om u te ontmoeten.

We ontvangen u dus graag op maandag 22 augustus tussen 16.30-17.30 uur voor een kennismaking

en wat te drinken.

Informatieavond 24 augustus

Op woensdag 24 augustus organiseren we voor alle (dit is anders dan voorgaande jaren) groepen een

informatieavond. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over hoe het komende jaar er voor uw

kind uit gaat zien.

Kijkt u even goed hoe laat u welkom bent. We hebben namelijk twee starttijden tijdens deze avond.

19.00: Groep 1/2, 5 en 6

20.00: Groep 3, 4, 7 en 8

Kennismakingsgesprekken op 30 augustus en 1 september

Op dinsdag 30 augustus en donderdag 1 september zijn de kennismakingsgesprekken. Tijdens deze

kennismakingsgesprekken is het de bedoeling dat u de leerkracht informeert over uw kind en

eventueel andere zaken die belangrijk zijn om een goede start te kunnen maken. Volgende week

ontvangt u de uitnodiging via Parro. U ontvangt de tijden van de gespreksmomenten en schrijft u in.



Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is kunt u uw kind ziekmelden via Parro en/of mail bij de leerkracht zelf. Dit is

anders dan voorgaande jaren dus graag uw aandacht hiervoor.

Gegevens Parnassys/Parro

Wilt u regelmatig uw gegevens controleren die wij van u hebben? Dit kan via de Parro-app. Denk

hierbij aan allergieën - adreswijzigingen - mobiele telefoonnummers - noodnummers - privacy

voorkeuren.

Wilt u voor komend schooljaar op 22 augustus de privacy voorkeuren invullen/actualiseren in Parro?

De Verrekijker op de Guido de Brès.
In onze school hebben wij onze verrijkingsgroep voor leerlingen die breed extra uitdaging nodig
hebben en op deze manier ook leren leren. Deze groep leerlingen wordt begeleid in de “Verrekijker”.

De leerlingen van de Verrekijker uit groep 2, 3 en 4 krijgen 1 x in de week begeleiding van juf
Yannicke.
De leerlingen van de Verrekijker uit groep 5/6 en 7/8 gaan elke woensdag begeleiding krijgen van juf
Antoinet. Zij vervangt voorlopig juf Monique.

Vakantierooster 2022-2023

Inmiddels zijn de lesvrije / studiedagen en vakanties bekend. U kunt deze ook vinden op de kalender

van de website onder het kopje agenda.

Het vakantierooster 2022-2023 is vastgesteld en vindt u hieronder.

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 (groep 1 en 2)  woensdag 28 september 2022

Lesvrije dag/studiedag vrijdag 21 oktober 2022

Lesvrije dag/studiedag  maandag 31 oktober 2022

Lesvrije dag/studiedag  vrijdag 23 december 2022



Lesvrije dag/studiedag vrijdag 24 februari 2023

Lesvrije dag/studiedag  maandag 6 maart 2023

Lesvrije dag/studiedag  maandag 12 juni 2023

Lesvrije dag/studiedag  vrijdag 7 juli 2023

Met vriendelijk groet,

Namens het team,

Evert-Jan Hop


