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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 19 
 
Baarn, 20 mei 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Scholen primair onderwijs geheel open op 8 juni 2020. 
Anderhalve week 50% onderwijs zit erop. In een ietwat andere omgeving dan wij gewend waren, en even 
moesten wennen, is het fijn om de kinderen weer in het echt te zien. Alle kinderen hebben weer gewone lessen 
kunnen volgen en zelfs genoten van de buiten gymlessen van meester Mike. Gisteren hebben we gehoord dat 
op 8 juni alle leerlingen weer gelijktijdig naar school mogen. Een mooi bericht. Voorwaarde blijft wel dat de 
komende twee weken vast komt te staan dat het echt veilig is om de scholen helemaal te heropenen. Ook na 8 
juni zullen beperkende maatregelen nog van kracht zijn. De komende dagen zullen we bespreken, hoe we alles 
tot de zomervakantie in goede banen kunnen leiden. We wachten op de eventuele aangevulde richtlijnen 
vanuit het RIVM en de PO-raad. 
Volgende week vrijdag 29 mei ontvangt u de nieuwsbrief met verdere informatie. 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
We lezen deze weken over koning Salomo. Hij werd beroemd om zijn wijsheid en rijkdom. Maar uiteindelijk 
was het hem niet genoeg: naast alles wat hij al had wilde hij ook veel goden aanbidden. 
 

Week 22 ■ 25/05 - 29/05 

Hoe moet het verder? 

Handelingen 1: 1-11, 2: 1-13 en 2: 42-47 

In de week tussen Hemelvaart en Pinksteren lezen 
we de verhalen die bij deze feestdagen horen. We 
horen hoe Jezus naar de hemel gaat en hoe later de 
heilige Geest neerdaalt op de hoofden van de 
leerlingen. 

 

 
 
Inleveren geleende Chromebooks.  
Aangezien we de komende week ook nog met halve groepen werken via Classroom en Meet mogen de 
uitgeleende chromebooks tot en met woensdag 27 mei thuis blijven. Graag willen we vragen om alle 
geleende Chromebooks met oplader weer in te leveren op donderdag 28 en vrijdag 29 mei bij de leerkracht. 
De leerlingen laten de leerkracht zien dat het Chromebook werkt en geen beschadigingen heeft opgelopen. 
We laten de chromebooks dan in de pinkstervakantie eerst op school staan en aan het eind van de week 
maken we ze grondig schoon zodat we er na de pinkstervakantie weer “gewoon” mee kunnen werken.  
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Zwangerschapsverlof Liza Kinderdijk. 
Volgende week dinsdag is de laatste werkdag voor juf Liza, groep 5a, en gaat zij genieten van haar 
zwangerschapsverlof. De periode tot de zomervakantie gaat Veerle Lucas samen met Rachel de Graaf de lessen 
in groep 5a verzorgen. Juf Rachel stelt zich in onderstaand stukje voor. 
 
Beste ouders, 
 
Mijn naam is Rachel de Graaf en na de Pinkstervakantie zal ik, in groep 5a, juf Liza gaan 
vervangen, die met zwangerschapsverlof gaat. 
Ik ben 40 jaar oud, getrouwd met Pascal, woon in Bunschoten Spakenburg en ik ben al meer 
dan 15 jaar werkzaam in het onderwijs. Nu werk ik in de invalpool van PCBO Baarn Soest en 
vind het erg leuk om op veel verschillende scholen te komen.  
Ik heb erg veel zin om samen met juf Veerle te gaan werken met de kinderen van groep 5a. Ik 
zal er op maandag en dinsdag zijn en de rest van de week is juf Veerle in de groep. 
 
Een hartelijke groet en hopelijk tot ziens op school,  
Rachel de Graaf 
 
Hoofdluiscontrole. 
De regelmatige hoofdluiscontrole kan door de genomen maatregelen niet doorgaan. Ook maken de kinderen 
geen gebruik van de kapstokken. Daarom willen wij u vragen thuis extra te controleren op hoofdluis en /of 
neten. 
 
Hemelvaartsdagen en Pinkstervakantie. 
Donderdag 21 en 22 mei zijn de leerlingen i.v.m. hemelvaartsdag vrij. 
Vanaf 1 juni t/m vrijdag 5 juni is de school gesloten. (Pinksterweek). Op maandag 8 juni gaan de schooldeuren 
weer open. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Jan Visscher. 
 
 
 

 

 


