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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 1
Baarn, 28 augustus 2020.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Eerste schooldag op maandag 31 augustus a.s.
De vakantie zit er bijna op. Maandag 31 augustus gaan wij weer naar school en beginnen we aan het schooljaar
2020-2021.
We hopen natuurlijk dat de kinderen en u in de vakantie goed uitgerust zijn en weer genoeg energie hebben
opgedaan. Het team van Guido de Brès wenst iedereen alvast een goed schooljaar toe!
We ontkomen er niet aan in deze eerste nieuwsbrief stil te staan bij de ontwikkelingen met betrekking tot het
coronavirus, in het bijzonder de gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school en wat een en
ander voor u als ouders betekent.
Helaas is corona het land nog niet uit, het virus vraagt nog steeds om waakzaamheid in de school en
daarbuiten. Alertheid van iedereen blijft van belang. Ook dit schooljaar wordt u tijdig geïnformeerd over
ontwikkelingen. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en het bestuur van onze stichting PCBO
Baarn-Soest.
Wij handhaven de meeste maatregelen van voor de zomervakantie en zullen de punten hieronder nog even
voor u op een rijtje zetten:
De verdeling van de groepen en rooster van binnenkomst tijdens corona tijd:
Groep 1/2a
hek bij de zandbak
Emma van der Burgh. (ma- vr)
Groep 1/2b
reguliere ingang
Lianne van Duren (ma- wo)Rachel de Graaf
Groep 1/2c
reguliere ingang
Rianne Haas (ma.di,wo), Henriette Koswee(wo, do, vr)
Groep 3
deur rechts
Annemiek van Mourik. (ma- vr)
Groep 4
deur rechts
Petrie Roolvink. (ma-vr)
Groep 5
deur rechts
Melianthe Smit (ma, di) Veerle Lucas (wo, do, vr)
Groep 6 a
brandtrap links
Monique Visser (ma- vr)
Groep 6 b
deur links
Bouwien Buijtenhuis( ma-vr)
Groep 7
deur links
Claire Visee (ma-vr)
Groep 8a
brandtrap rechts
Jola van Sloten (ma), Mandy van den Broek. ( di, wo, do, vr)
Groep 8b
deur links
Marjan van der Wal. (ma,di,wo ) Elsa van Arkel (do, vr)

- Alle leerlingen komen tussen 8.15 uur en 8.30 uur naar school en lopen zelfstandig het plein op, om naar de
klas gaan.
- Eindtijd voor alle leerlingen is 14.00 uur.
- Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
- Maximaal één ouder brengt en/of haalt de leerling.
- Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand van elkaar.
- Alle leerlingen desinfecteren hun handen bij binnenkomst in het lokaal.
- We zullen de leerlingen er op blijven attenderen hun handen goed te wassen na toiletbezoek.
- Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

- De BSO heeft een eigen verzamelpunt.
- Ouders komen niet op het schoolplein of in de school, mits het zeer dringend is en met het toepassen van
triage, zie hiervoor het bijgevoegde schema:

Bezoekers (volwassenen die niet onder het personeel vallen) wordt gevraagd naam, adres en telefoonnummer
op te schrijven. Wellicht komt bovenstaande nogal streng en stevig over maar laten we ons realiseren dat
genomen stappen helaas nog steeds nodig zijn.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

