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Baarn, 2 september 2022

Beste ouder/verzorger,

We zijn inmiddels twee weken onderweg in het nieuwe schooljaar en we kunnen gerust stellen dat

het een goede start is geweest. Het is fijn om te zien dat de leerlingen iedere dag met veel plezier de

school binnenwandelen. Daarnaast hebben we meerdere contactmomenten gehad met u als

ouder/verzorger. Dit hebben wij als team als erg waardevol ervaren, wij hopen u ook. Het geeft ons

het vertrouwen dat we er met elkaar een goed jaar van kunnen maken.

Verhalenrooster Kind op Maandag

We lezen deze weken uit het Bijbelboek Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte. Mozes

wordt als kind gered in een biezen mandje en krijgt later de opdracht om aan de farao te zeggen dat

hij het volk moet laten gaan. Als de farao weigert komen er zware plagen in het land. Uiteindelijk

maakt het volk Israël een nieuw begin.

Help!
Exodus 1 en 2:1-15

Lang geleden zijn Jozef en zijn broers naar
Egypte gegaan. Hun nakomelingen, de
Israëlieten, leven daar nog maar moeten als
slaven werken voor de farao. Omdat de farao
bang is dat het volk zich tegen hem zal keren,
besluit hij dat alle pasgeboren jongens in de Nijl
moeten worden gegooid. De moeder van Mozes
legt hem in een mandje tussen het riet, waar hij
gevonden wordt door de dochter van de farao.
Mozes groeit op aan het paleis maar moet later
vluchten.

Samen met jou
Exodus 3 en 4

Bij een brandende braamstruik hoort Mozes de
stem van God. Hij krijgt de opdracht om de
farao te gaan vertellen dat hij het volk moet
laten gaan. Eerst durft Mozes niet, maar God
belooft met hem mee te gaan. Ook zijn broer
Aäron zal erbij zijn.



Nulmeting IEP
Zoals u weet starten wij dit schooljaar met het leerlingvolgsysteem IEP (Inzicht Eigen Profiel). Dit
vervangt het CITO-leerlingvolgsysteem. Om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen zullen wij
volgende week toetsen afnemen als 0-meting. Zo raken de leerlingen en leerkrachten gewend aan
het systeem. Ook kunnen wij bij de eerste meting in februari de groei van de leerlingen en de groep
zien. De scores worden in het IEP leerlingvolgsysteem namelijk anders weergegeven. Tegen de tijd
dat de eerste meting plaats heeft gevonden, zullen wij u informeren hierover.
Meer informatie over de IEP eindtoets voor groep 8 en het IEP leerlingvolgsysteem vindt u op
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/

Logopedie
Vanaf dit schooljaar bestaat de mogelijkheid om binnen de school logopedische begeleiding te
krijgen door logopediste Wouline Koelewijn. Wouline werkt voor de Praatmaat Groep. In de bijlage
van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie hierover. Mocht uw kind logopedie nodig hebben, dan
kunt u kiezen voor een praktijk in Baarn en omgeving of voor de Praatmaat Groep in de school. In de
bijlage leest u meer.

Schoolfotograaf
Op 14 en 16 september komt de schoolfotograaf weer langs op de Guido.

Woensdag 14 september wordt naast de pasfoto ook de broertjes en zusjes foto gemaakt.

Vrijdag 16 september worden de groepsfoto’s gemaakt en worden, wanneer nodig, de pasfoto’s
gemaakt van leerlingen die op woensdag afwezig waren.
In de bijlage leest u meer over de verdere afhandeling, kledingadvies en andere zaken.

Op tijd
Gelukkig zijn iedere dag de meeste leerlingen ruim op tijd voor de start van de les. Helaas zijn er ook
leerlingen die de bel van half negen niet halen. Voor de leerling zelf is dit vervelend, maar ook voor
de juf en de klas zorgt dit voor onnodige afleiding. Wilt u ‘s morgens goed de tijd in de gaten
houden?

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.

Gymrooster en voorstellen nieuwe gymjuf

“Hoi! Ik ben Franca en ik ben gymjuf. Ik vind heel veel verschillende sporten
en spellen leuk. Zelf doe ik aan een aantal sporten zoals mountainbiken en
squash. Dit schooljaar kom ik aan jullie lesgeven. We gaan er samen een
leuk en sportief jaar van maken! Groetjes,  juf Franca”

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/


Rooster gymlessen
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Dinsdag
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Nieuws vanuit de ANWB
Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school
mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht
besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen
kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer. Uiteraard
is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening.
U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders. Ook
als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd
vaak bij heel andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers. Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van
mobiliteit, vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding,
informatie en advies.
In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van
onze kinderen te vergroten.
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron
van gevaar.
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
• Laat u niet afleiden, wees alert.
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen, als u er niet persé
hoe te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen. De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel
veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!

Met vriendelijk groet,

Namens het team,

Evert-Jan Hop


