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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 13 
 
Baarn, 20 maart 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Het is vrijdag 20 maart en normaal gesproken ontvangt u een reguliere nieuwsbrief met informatie van school.  
Vanaf zondag 15 maart is het “normale” leven niet meer onze dagelijkse gang van zaken. Tot 6 april zullen de 
scholen vooralsnog gesloten zijn. De zorg voor onze gezondheid vanwege het coronavirus is allesbepalend voor 
ons handelen. We realiseren ons, dat het niet alleen voor de leerkrachten en leerlingen, maar ook zeker voor u 
met uw kinderen in de thuissituatie een zware tijd is.  
Op deze plaats wil ik ook ons hele team bedanken voor de enorme boost die er gegeven is qua crisis- 
management, het vormgeven van afstandsleren en de creativiteit en het improvisatievermogen dat hierbij 
nodig is, ook voor het vormgeven van noodopvang. En u voor uw inzet, geduld en zorg thuis. Dank voor de 
diverse complimenten die we van u hebben gekregen voor onze handelswijze. 
Omdat het hoogstwaarschijnlijk is dat de komende weken er geen mensen in het gebouw zullen zijn kunt u mij 
vanaf nu bereiken via info@guidodebres.nl.  Dagelijks zal ik van 9.00 - 10.00 uur de berichten lezen en zo snel 
mogelijk reageren. 
Ik wens u alle goeds toe voor de komende tijd. 
 
 
 
 
Communicatie . 
Vanwege alle maatregelen die door het virus zijn genomen, is onze wijze van onderwijs veranderd. Dat vraagt 
om goede communicatie. Goede communicatie zorgt er voor dat wij ook op afstand met elkaar verbonden 
blijven. 
Daarom hier een aantal afspraken, die belangrijk zijn om van elkaar op de hoogte te blijven: 

● Iedere morgen zorgt de leerkracht per mail of beeldmateriaal contact met de leerlingen. Voor de 
onderbouwgroepen zal dit via de ouders gebeuren. In de bovenbouw wordt dit rechtstreeks naar de 
leerlingen gedaan.  

● De afgelopen dagen zijn we bezig geweest met het organiseren van het onderwijs op afstand voor de 
We gaan gebruik maken van Google Meets. Kinderen kunnen dan videobellen met de leerkracht. De 
leerkrachten zullen hier instructies mee gaan geven. Ook gaan we werken voor de groepen 4 tot en 
met 8 met Google Classroom. In de bijlage vindt u de handleiding. Deze sturen wij ook naar de 
leerlingen. De bedoeling is dat de leerlingen via Classroom opdrachten krijgen en deze uploaden. Wij 
kunnen dan bijhouden wie het werk inlevert, we kunnen feedback geven, chatten en antwoordbladen 
posten. Voor ons een mooie mogelijkheid om op afstand overzicht te houden van de vorderingen van 
de leerlingen. Misschien kunt u komende dagen met de leerlingen meekijken of dit lukt.  

● Wanneer een leerkracht van de betreffende groep ziek is en niet in staat is tot het geven van 
onderwijs op afstand, vervalt de feedback op  het thuisonderwijs voor die dag. Dit wordt 
gecommuniceerd naar ouders en leerlingen. Wanneer leerlingen ziek zijn en niet in de gelegenheid zijn 
om hun opdrachten in te leveren vernemen wij dit graag van de ouders. 
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Noodopvang op KDV De kleine stad. 
Onderstaand bericht is afgelopen week verzonden naar ouder(s), verzorger(s) die werkzaam zijn in cruciale 
beroepsgroepen, 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s) die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen, 
 
Leerlingen waarvan de ouders werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen kunnen hun kinderen naar de opvang 
brengen. 
 
Voor de opvang geldt: (1) het kind is absoluut klachtenvrij, (2) het kind heeft geen ander contact gehad met 
iemand die besmet is, (3) ouders kunnen geen andere opvang regelen en (4) kinderen mogen alleen gebracht 
worden door ouder /verzorgers die klachtenvrij zijn.  
 
Op dit moment wordt uw kind opgevangen van 8.30 uur t/m 14.00 uur op de Guido de Brès. 
Dit gaat vanaf maandag 23 maart a.s. veranderen. 
De opvang zal dan plaatsvinden bij de kinderopvang Baarn, KDV De kleine stad.  
De kinderen worden om 8.30 uur verwacht  op de Maatkampweg 20, 3742 XM Baarn. 035 5488488. 
Daar vindt u de Kinderopvang Baarn KDV De kleine stad. 
Het is belangrijk dat de kinderen hun thuiswerk ( incl. chromebook) meenemen naar deze locatie. 
Vanuit de Guido de Brès is er iedere dag een leerkracht aanwezig. 
Om 14.00 uur eindigt de opvang en kunt u uw kind ophalen. 
 
Mocht u informatie met mij willen delen en of vragen heeft dan kunt u mij bereiken via info@guidodebres.nl  
 
Graag deel ik de volgende tekst met u: 
 
Maar de lente wist het niet… 

Het was begin 2020… 
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, 
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde 
waarschuwen…En toen werd het Maart… 
https://www.slimhuishouden.nl/maar-de-lente-wist-het-niet/ 
 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 
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