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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 15 
 
Baarn, 3 april 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Mooi om te zien wat we met elkaar al voor elkaar hebben gekregen! Mijn complimenten aan alle ouders, 
leerlingen en leerkrachten die in zeer korte tijd omschakelen en nu werken en lesgeven op afstand.  
Wat mij vooral treft, is de enorme creativiteit, flexibiliteit en saamhorigheid.  
Het besef dat we samen sterk staan!  
 
Thuisonderwijs  
Het kabinet maakte deze week bekend dat de scholen tot het begin van de meivakantie gesloten blijven. Dit 
betekent dat onze school op zijn vroegst (vanwege de meivakantie) 6 mei weer open gaat. Een en ander is 
uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen op landelijk niveau.  
In de week voor de meivakantie zal het kabinet met informatie komen over het al dan niet opnieuw verlengen 
van de sluitingsperiode. Tussen nu en de meivakantie zullen onze leerkrachten onderwijs op afstand blijven 
verzorgen, zoals zij dat de afgelopen weken ook al hebben gedaan, met uitzondering van Goede Vrijdag 10 april 
en Tweede Paasdag 13 april. De geplande studiedag op 14 april wordt gewijzigd in een gewone lesdag, evenals 
vrijdag 24 april (Koningsspelen). Ook is afgesproken dat zowel in het Paasweekend, 10 t/m 13 april, als in de 
meivakantie, 27 t/m 5 mei, geen onderwijs wordt aangeboden. (Zie ook de brief van de heer Bart Sonnenberg, 
directeur-bestuurder) 
  
Onze kinderen leren op school om zelfstandig te werken en om op een juiste manier om te gaan met 
uitgestelde aandacht. Zeker als u meerdere kinderen heeft, kan het lastig zijn om ze allemaal instructie te geven 
en meteen te helpen als ze vragen hebben. Het kan dan helpen om af te spreken hoe uw kind u laat weten dat 
hij/zij uw hulp kan gebruiken. U kunt hierbij denken aan een vragen steentje of een dobbelsteen met een zijde 
groen (‘ik kan doorwerken’) en een zijde rood (‘ik heb hulp nodig’), maar misschien heeft u samen wel een veel 
beter idee. 
De kinderen hebben op school geleerd om even een ander werkje te pakken als zij nog niet geholpen kunnen 
worden door de leerkracht. Dit kunnen zij thuis vast ook als u dit met ze afspreekt. Dit geeft u de tijd om 
instructie te geven aan uw ene kind en zorgt ervoor dat uw andere kind gewoon door kan werken. Een goede 
tip is misschien om na het werken altijd even met uw kind na te praten over hoe het ging. Wat lukte goed, wat 
was er moeilijk, laat eens zien wat je gedaan hebt, waar ben je trots op, kon je je goed concentreren, welke 
hulp heb je nog nodig, wat heb je vandaag nieuw geleerd wat je eerst nog niet wist, wat wil je juf of meester 
nog vragen, …… etcetera. Wij vragen u om eventuele suggesties om ons onderwijs op afstand te verbeteren, 
kenbaar te maken. U kunt deze sturen naar info@guidodebres.nl. Wij kijken uit naar uw feedback.  
 
Bijzondere activiteiten.  
Met het team hebben wij een overleg gehad en daarin besloten het schoolreisje en het kleuterfeest op 
voorhand te annuleren. Wanneer we weer naar school mogen, willen we ons vooral richten op “normaal” 
lesgeven. Hoe we deze activiteiten verder gaan organiseren zullen we nog bespreken maar we kunnen bijv. iets 
in september plannen. Het schoolkamp voor groep 8 is een bijzondere gebeurtenis. Het wel of niet doorgaan 
bepalen we op een later tijdstip. Vanuit de gemeente is ook besloten sporttoernooien, de Koningsspelen etc. 
niet door te laten gaan dit jaar. Mochten we na de meivakantie wel weer naar school kunnen, zal de geplande 
studiedag op 22 juni wel blijven staan. Op die dag bespreken we de plannen voor het komende schooljaar.  
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Pasen 
In de veertigdagentijd leven we toe naar het Paasfeest. We zullen vieren dat Jezus opstond uit de dood. 
Daarmee liet hij zien: God roept mensen steeds opnieuw tot leven, zelfs door het donkerste donker heen. Hij 
maakt je wakker voor een nieuw begin. De verhalen uit deze periode laten daar steeds meer van zien. 
Hoe kunnen we nu Pasen vieren? Als iedereen thuis moet blijven, we niet naar de kerk kunnen? Het is een tijd 
waarin we stil gezet zijn. Wat gaat er komen? Wat is belangrijk? Maar toch vieren we nu juist Pasen! Toch zijn 
we wél verbonden met elkaar. Want we zijn verbonden met God. Hij is met ons. De levende Christus is bij ons. 
Jezus leeft en wij met Hem! In Hem is ons leven,en onze hoop. 
In de volgende link vindt u een filmpje van Marjan van der Wal.( leerkracht groep 8 en stichtingspredikant) 

https://youtu.be/4bqpaFyhU6E. 
 
Kind op maandag. 
Op www.kwintessens.nl/start kunt u als ouder voor elke dag een nieuw verhaal vinden om met de kinderen te 
lezen. Start is beschikbaar als website en geschikt voor gebruik op smartphones en tablets. 
 
Online Paasviering 9 april. 
Op verzoek van veel scholen bieden Kwintessens en Verus nu ook een paasviering aan voor kinderen!  Uit Kind 
op Maandag wordt het Bijbelse verhaal van de opstanding van Jezus verteld. En uiteraard zijn er liedjes die de 
kinderen kunnen meezingen. Een mooie manier om thuis Pasen te vieren! De liedje uit de paasviering kunt u 
thuis alvast oefenen. 

De viering wordt uitgezonden op donderdag 9 april om 9:30 uur op de website www.kwintessens.nl/start en is 
daarna terug te kijken op Youtube. Dit is het programma van de paasviering. Mis het niet! 

GeZien: teambuilding voor het gezin. 
Onze school werkt met het volgsysteem ZIEN, waarin we de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen volgen. In een mailing van ZIEN troffen we een bijlage aan met wat mooie tips. 
U vindt deze in de bijlage. 
 
Hoe bewaren we de lieve vrede in coronatijd? 

Iedere week behandelt het dagblad Trouw een opvoedvraag van lezers. 
Het volgende artikel deel ik in deze bijzondere tijd graag met u. 
 
Nu de kinderen hele dagen thuis zijn, lopen de spanningen tussen broer en zus op. Hoe zorgen ouders voor 

harmonie in huis? CINDY CLOIN 

 

Broer (12) en zus (10) hebben niet zoveel met elkaar. Normaal gesproken hebben ze daar niet zo'n last van. Ze 

hebben ieder hun eigen vrienden, eigen school en sportclubjes. Maar nu zitten ze noodgedwongen dag in, dag 

uit bij elkaar. En dat is bepaald geen pretje, vinden hun ouders. 

 

Er is voortdurend gekibbel en geruzie, de een klikt over de ander ('Mam, ze zit op tiktok') en ze willen allebei 

het liefst de onverdeelde aandacht van hun ouders. "Om gek van te worden", vindt hun vader. "Zeker nu ze zo 

op elkaar zijn aangewezen, zouden we tips willen hoe we zorgen dat het gezelliger is in huis en hoe ze 

misschien zelfs wat naar elkaar toe kunnen groeien." 

 

"Nu iedereen veel meer thuiszit, ligt alles onder een vergrootglas", zegt Caroline Kwint-Schenk, auteur van 

'Boek voor ouders - ontdek in 9 stappen hoe opvoeden makkelijker en relaxter kan'. "Veel ouders willen een 

quick fix voor meer harmonie in huis. Heel realistisch is dat vaak niet. Deze kinderen konden al niet zo goed met 

elkaar overweg en de spanning die de huidige situatie met zich meebrengt vergroot dat. Maar er zijn zeker 

mogelijkheden om de situatie te verlichten." 

 

Veel gezinnen moeten op zoek naar een nieuwe balans, ziet ook psycholoog en opvoedcoach Joyce Akse. "Mijn 

belangrijkste tip: praat erover met elkaar. Wat doet het met je? Wat vind je vervelend? Laat irritaties niet 

oplopen, maar bespreek ze direct. Met kinderen van tien en twaalf jaar lukt dat al heel aardig. Het is één grote 

les in rekening leren houden met elkaar, zo goed en zo kwaad als dat kan." 

https://youtu.be/4bqpaFyhU6E
https://www.kwintessens.nl/start
http://www.kwintessens.nl/start
https://www.kwintessens.nl/downloads/start_paasviering.pdf
https://www.kwintessens.nl/downloads/start_paasviering.pdf


 

"Neem per direct ontslag als politie-agent", zegt Kwint-Schenk. "Hoe meer je reageert en het van ze overneemt, 

hoe groter je frustratie wordt. Niet jij, maar zijzelf zijn verantwoordelijk voor hun gedrag." 

 

Akse is het daarmee eens. "Treed op als gespreksleider: je overlegt, maar je legt het probleem en de oplossing 

bij de kinderen zelf neer. Dat kost in het begin veel energie, maar je plukt er al gauw de vruchten van. Als je hen 

de hele tijd uit elkaar haalt en zelf met een oplossing komt, leren ze niet om het samen te rooien." 

Als kinderen klikken over het gedrag van de ander, kun je daar beter helemaal niet op reageren, vindt Akse. 

"Dan beloon je het klikken. Ouders corrigeren de kinderen als dat nodig is, de kinderen doen dat niet bij 

elkaar." 

 

Heel belangrijk in deze extreme tijden is om ook mild te zijn voor jezelf, zegt Kwint-Schenk. "Als je voelt dat je 

bijna je geduld verliest vanwege het gekibbel en geruzie, zeg dat dan ook. Trek je even terug en zorg dat je kunt 

opladen. Dat heb je nodig en het zal invloed hebben op het gedrag van de kinderen." 

 

Akse: "Als je even iets voor jezelf doet en voldoende rust neemt, heb je daarna weer energie om er samen iets 

van te maken." 

 

Kwint-Schenk ziet nog wel iets positiefs aan de situatie. "Er is nu alle tijd om de relatie van broer en zus op de 

langere termijn te verbeteren. Ook nu zijn er echt dingen te bedenken, waardoor je als gezin meer verbonden 

raakt met elkaar en dat heeft ook een positieve uitwerking op de relatie tussen broer en zus. Denk aan een 

kookwedstrijd in teams of geef hen de verantwoordelijkheid voor bepaalde klussen in huis. Je kunt werken aan 

meer harmonie en gezelligheid, maar je kunt die niet van de ene op de andere dag opleggen." 

 

Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van 

lezers. Zelf een kwestie indienen? Mail naar opvoedvraag@trouw.nl. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 

 
 

 

 

 


