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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 1 
 
Baarn, 30 augustus 2019. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020 van de Guido de Brès. Hopelijk heeft u 
een fijne vakantie gehad en kan iedereen het schooljaar beginnen. In het bijzonder een welkom aan alle nieuwe 
leerlingen en ouder(s), verzorger(s). Allen van harte welkom. 
 
Eerste schooldag schooljaar 2019–2020. 
De eerste schooldag begint op maandag 2 september 2019 om 8.25 uur. De deuren van het kleutergebouw 
gaan om 8.20 uur open. We starten op deze dag dan ook met de nieuwe schooltijden het zgn. Vijf gelijke dagen 
model (5GDM) Alle leerlingen eten op school (lunchpakket meenemen) en zijn om 14.00 uur vrij.  
Van 14.00 uur - 14.30 uur pauzeert het team. Oudergesprekken worden dan ook vanaf nu na 14.30 uur 
gepland. 
 
U wordt als ouder(s), verzorger(s) op maandag 2 september van 13.45 uur t/m 14.00 uur  uitgenodigd om in de 
klas van uw kind te komen, om te zien welke plek in de klas hij of zij heeft en kennis te maken met de 
leerkracht.  
 
Informatieavond voor de groepen 1 /2, 3 en 8.  
De informatieavond voor de groepen 1 /2, 3 en 8 staat gepland op woensdag 18 september a.s.. U vindt deze 
data in de activiteitenkalender. 
Voor de groepen 1,2 en 3 van 19.00-20.00 uur.  
Voor groep 8 van 20.00 - 21.00 uur.  
Op maandag 16 september worden de overige groepen via de mail geïnformeerd over het reilen en zeilen in de 
groep. 
 
Gym. 
In de laatste schoolweek van afgelopen jaar is bekend geworden dat Manuel Hoogewoning (gymdocent) een 
andere baan in het Voortgezet Onderwijs heeft aangenomen. Wij wensen Manuel veel werkplezier in zijn 
nieuwe baan.  
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal mevrouw Marijke Heicoop de lessen gaan verzorgen. Zij zal zich 
binnenkort voorstellen.  
 
Veldwerkdag op vrijdag 13 september a.s. voor de groepen 3 t/m 8. 
Op vrijdag 13 september zijn alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 uitgenodigd door de Marnix Academie 
(PABO) om naar Scoutingcentrum Buitenzorg (Amsterdamsestraatweg) te komen. 
(https://buitenzorg.scouting.nl). Daar zijn vierdejaars studenten bijeen voor een kamp waar ze lessen op het 
gebied van WNT (wetenschap, natuur en techniek) hebben voorbereid en deze graag aan de leerlingen willen 
geven. 
De groepen 3 t/m 5 worden om 8.30 uur verwacht. ( 8.30 uur - 10.30 uur)  en de groepen 6 t/m 8 om 11.00 uur 
(11.00 uur - 13.30 uur) De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 nemen zelf hun lunch mee naar Buitenzorg. 
Het zou heel fijn zijn wanneer ouders van de groepen, welke niet op de fiets kunnen gaan, in overleg met de 
leerkracht en klassenouder het vervoer van en naar het scoutingcentrum  voor hun rekening willen nemen. We 
hebben u dringend nodig!!!! 
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Nadere informatie ontvangt u van de leerkracht. 
 
 
 
Hoofdluis. 
Volgende week worden alle leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis. Blijven controleren en veelvuldig 
kammen is de beste manier ter voorkoming van hoofdluis. 
 
Activiteitenkalender voor ouders. (wijziging) 
In de activiteitenkalender voor ouders vindt u de vakantieperiodes, data van de schoolreis, kleuterdag, 
schoolkamp, uitstapjes van de leerlingen etc. De meest actuele kalender vond u altijd aan het eind van de 
nieuwsbrief. Vanaf het nieuwe schooljaar vindt u deze data op de kalender welke op de website staat.  
Het is mogelijk deze kalender toe te voegen op uw mobiel. Komende week zal de kalender online staan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 

 
 
 
 
 


