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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 20 
 
Baarn, 28 mei 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Scholen primair onderwijs geheel open op 8 juni 2020. 
De komende week is het pinkstervakantie en zijn alle leerlingen vrij. Op maandag 8 juni gaan de schooldeuren 
voor alle kinderen open. Vanaf maandag zal er dan ook geen afstandsonderwijs meer worden gegeven. Om de 
veiligheid van iedereen zo goed mogelijk te waarborgen blijven de beperkende maatregelen van kracht. Op dit 
moment delen wij met u hoe wij op een veilige, weldoordachte manier, vanaf 8 juni zo goed mogelijk kunnen 
starten. Wel wachten wij nog op eventuele aangevulde richtlijnen vanuit het RIVM en de PO-raad. Deze worden 
naar alle waarschijnlijkheid na het pinksterweekend bekend gemaakt. 
 
Weer terug naar school. 
Ook vanaf 8 juni blijven de volgende maatregelen van kracht: 

- Om contacten zoveel mogelijk te vermijden, komen de leerlingen lopend naar school, tenzij 
de afstand groter is dan 1 km. Vermijd het brengen met de auto!  

- Maximaal één volwassene brengt de jongere kinderen naar school en haalt ze weer 
op.  

- Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school.  
- De leerlingen lopen zelfstandig het plein op. Voor de groepen 1 en 2 geldt:  de leerkracht  is op 

het plein aanwezig.  
- Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
- Met de BSO is afgesproken dat zij de kinderen ophalen vanaf het schoolplein. 

 
We willen u vragen uw kind vanaf groep 5 zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen, om de contacten 
tussen volwassenen zoveel mogelijk te beperken. Ook is het belangrijk dat de kinderen op tijd, maar niet eerder op 
school komen. 
Wij willen u dringend verzoeken de tijden en afspraken echt te hanteren en direct naar huis te gaan om grote 
drukte te vermijden. 
 
Om bij de start en het eind van de schooldag het aantal kinderen enigszins te spreiden, hanteren we het volgende 
rooster. (Let op: Wijziging voor groep 1/2b!!) Blijf met uw kind een plek afspreken waar u elkaar ontmoet. 
 
Rooster hoofdgebouw: 
 
Aankomst. 

8.30 Groep 1/2 a 
Groep 1/2b 
Groep 1/2c 

hek bij de zandbak 
reguliere ingang 
reguliere ingang 

8.30 Groep 6 Brandtrap links 

Groep 7a Brandtrap rechts 

Groep 5a Deur rechts 
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Groep 5b Deur links 

8.35 Groep 8 Deur links 

Groep 4 Deur rechts 

8.40 Groep 3 Deur rechts 

Groep 7b Deur links 

 

Vertrek. 

13.50 Groep 6 Brandtrap links 

Groep 7a Brandtrap rechts 

Groep 5a Deur rechts 

Groep 5b Deur links 

13.55 Groep 8 Deur links 

Groep 4 Deur rechts 

14.00 Groep 3 Deur rechts 

Groep 7b Deur links 

14.00 Groep ½ a 
Groep ½ b 
Groep ½ c 

Kleuterplein 

  
 
Wij willen u als ouders vriendelijk doch dringend verzoeken om bij het halen en brengen niet langer bij school 
te blijven dan noodzakelijk. We merken dat de laatste dagen u gemakkelijker een praatje maakt bij het hek, 
waardoor de 1,5 meter afstand wel erg lastig wordt. Na 8 juni zijn alle leerlingen weer op school, dus wordt dit 
alleen nog maar lastiger. We realiseren ons dat het niet altijd vriendelijk overkomt, maar we zullen u hier wel 
op aanspreken en hopen tegelijkertijd dat u ook elkaar hier op aanspreekt. Samen bereiken we veel! 
 
Misschien ten overvloede, maar hieronder nog twee algemene afspraken. 

 
 
Blijf thuis bij. 
- Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts. 
- Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft. 
- 24 uur klachten vrij = weer naar school.  
- Leerlingen die tot de risicogroep behoren of waarvan gezinsleden tot de risicogroep 

                                      behoren kunnen thuisblijven. Neem hierover contact op met de directie. 
                      -               Worden bovenstaande feiten op school geconstateerd dan wordt het kind naar huis gestuurd.  
 
 

 Afstand. 
-  tussen kinderen: geen 1,5 m afstand. 
-  tussen leerkracht en leerling: zoveel mogelijk 1,5 m afstand. 
-  tussen leerkracht en ouder, ouders onderling 1,5 m afstand. 
 
 



Gymlessen. 
De kleuters bewegen elke dag buiten. De kleuters zullen zeker tot de zomervakantie niet meer binnen gymmen 
in het speellokaal. 
Op dinsdag en donderdag zullen de gymlessen voor groep 3 t/m 8 buiten gegeven worden. Wilt u er op letten 
dat de leerlingen die dag sportschoenen aan hebben of meenemen.  
Mocht de zon veel schijnen, denk u dan aan bescherming voor de huid van uw kind(eren). 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
We lezen in deze periode het prachtige, meeslepende verhaal van Ester. Zij wordt koningin in een land waar 
haar volk bedreigd wordt. Juist zij is in een positie om iets te doen – maar hoe pak je dat aan? Na het verhaal 
van Ester lezen we over Jona, die de opdracht krijgt om naar Nineve te gaan. Hij wil niet, wordt overboord van 
een schip gegooid, gered door een walvis, en gaat uiteindelijk toch. De koning van Nineve trekt zich de 
woorden van Jona aan. Hij wil dat er iets verandert, maar hoe pakt hij dat aan? 

De vraag hoe je iets aanpakt, wordt in deze tijd vaker gesteld dan anders. Bij jong en oud wordt een beroep 
gedaan op flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ook richting het einde van het schooljaar zal dat de nodige 
uitdagingen met zich mee brengen. We hopen dat leerkrachten én u als ouders het jaar op een goede manier 
kunnen afsluiten! 

 Week 24 ■ 08/06 - 12/06 

Kun jij iets doen? 

Ester 2: 19-23, Ester 3 en Ester 4: 1-17 

Mordechai, de neef van Ester, ontdekt een complot 
tegen de koning. Hij komt in actie en redt zo het 
leven van koning Ahasveros. 

Als Mordechai niet wil buigen voor de hoge minister 
Haman, wordt een verschrikkelijk bevel 
uitgevaardigd tegen de Joden. Kan Ester iets doen 
om het te voorkomen? 

 

Week 25 ■ 15/06 - 19/06 

Op zijn kop 

Ester 5: 1-14 en Ester 6: 1-14 

Haman en koning Ahasveros komen eten bij koningin 
Ester. Haman is erg trots, maar ook nog steeds 
verongelijkt omdat Mordechai niet voor hem buigt. 
Als de koning hem vraagt hoe hij iemand eer kan 
bewijzen, denkt Haman dat het over hemzelf gaat. 
Maar het loopt net even anders… 

 
 
 
Toetsen. 
Na de pinkstervakantie maken onze leerlingen weer de gebruikelijke methodetoetsen. Dit doen we om te kijken wat de 
leerlingen nodig hebben om de einddoelen van de groep te behalen en hoe wij ons aanbod van de lessen hierop zo goed 
mogelijk kunnen afstemmen. De Cito-toetsen die voor juni gepland staan verplaatsen wij naar het najaar.  
De laatste zes weken van dit schooljaar besteden we aandacht aan alle vakgebieden, in het bijzonder aan rekenen en 
taal, spel en beweging, de sociaal emotionele ontwikkeling, de kennis van jezelf, de ander en de wereld om ons heen!  
In de volgende nieuwsbrief  kunt u lezen welke gevolgen dit heeft voor het eindrapport van uw kind. 
In het najaar helpt o.a. de Cito toets ons om verder inzicht te krijgen hoe de ontwikkeling van iedere leerling is verlopen. 
 



Pinkstervakantie. 
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. 
 
 
 

 

 


