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Baarn, 9 mei 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
We zien er naar uit om de kinderen a.s. maandag 11 of dinsdag 12 mei weer op school te 
ontmoeten! 
We verheugen ons erop de kinderen weer fysiek in de klas te mogen begroeten in plaats van alleen 
in de digitale Classroom. Allereerst zullen wij oog en oor hebben voor de ervaringen van de kinderen 
in de afgelopen periode. Er zullen blije en gezellige, maar wellicht ook angstige en verdrietige 
verhalen verteld worden. Wij zullen stilstaan bij de verschillende gevoelens die de kinderen hierbij 
hebben. We hebben aandacht voor het groepsproces dat weer moet opstarten na deze paar weken 
van thuis zijn.  
Zoals u weet ontvangen we de leerlingen de komende weken in twee groepen. Op de dagen dat uw 
kind niet naar school gaat, werkt uw kind zelfstandig aan de weektaak zoals we die iedere week op 
Classroom plaatsen. Vanaf volgende week zijn er daarom geen online instructies meer. 

Met het team hebben we gesproken over de manier waarop we met elkaar ons onderwijs op 
verantwoorde manier kunnen inrichten. De afspraken die we hebben gemaakt ze en we hierbij voor u op 
een rijtje:  
- We nemen de anderhalve meter in acht voor leerkracht - leerling en voor leerkrachten onderling. 
 - We zullen de kapstokken niet gebruiken. Als kinderen een jas aan hebben, kunnen ze die op hun  

stoel ophangen. 

 - Ons schoonmaakbedrijf heeft desinfecterende middelen geleverd en we zullen de leerling er op  

blijven attenderen hun handen goed te wassen na toiletbezoek.  

- Jarige kinderen mogen niet trakteren. 

- De BSO haalt de kinderen op vanaf het schoolplein. 

 - Voor alle andere gemaakte afspraken verwijs ik u naar de extra nieuwsbrief nummer 17 van 24 april 
2020. U kunt deze ook vinden op onze website www.guidodebres.nl. 

 
Thuisblijven van kinderen. 
Tot nader order blijven wij ervan uitgaan dat de leerplichtwet niet gehandhaafd wordt. Ouders die hun kind 
niet naar school laten gaan, worden hiertoe dus niet verplicht. Indien u er toe besluit uw kind thuis te 
houden, vragen wij u een e-mail met uitleg te sturen aan info@guidodebres.nl. t.a.v. Jan Visscher. 
Wel ontvangen de kinderen de weektaak. 
 
Gymlessen. 
Kleuters. 
De kleuters bewegen elke dag buiten. Met  slecht weer gaan de kinderen in de speelzaal een 
beweegactiviteit doen. Daarvoor is het handig dat de kinderen de gymschoenen op school hebben.  
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De reguliere gymles voor de kleuters komt te vervallen.  
 
Groep 3t/m 8 
Op dinsdag en donderdag zal onze gymmeester meester Mike op school aanwezig zijn en daar waar mogelijk 
de gymlessen komen geven. De gymlessen worden buiten gegeven. Ook voor de groepen 3 t/m 8 komen de 
reguliere gymlessen in te gymzaal tot nader bericht te vervallen. 
 
Materialen mee naar school 
Nu we weer op school gaan werken, moeten de kinderen hun werkboeken, boeken, schriften, map e.d. vanaf 
11 mei weer meenemen naar school. Sommige spullen kunnen dan vervolgens op school blijven, maar andere 
spullen zullen ook weer mee naar huis gaan om thuis te kunnen werken. Wilt u er op letten dat de kinderen 
een stevige tas gebruiken?  
 
Inleveren geleende Chromebooks.  
Aangezien we de komende weken ook nog met halve groepen werken via Classroom en Meet mogen de 
uitgeleende chromebooks gewoon thuis blijven. De kinderen hoeven deze ook niet mee te nemen als ze naar 
school komen. We zullen op school niet werken met chromebooks.  
 
Tot slot. 
In de bijlage vindt u de poster: ”Voorzorgsmaatregelen van onze school voor ouders/verzorgers. 
Alleen samen krijgen we corona onder controle!. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Jan Visscher. 


