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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 21 
 
Baarn, 19 juni 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Thuiskomen. 
Afgelopen maandag 8 juni voelde voor heel veel kinderen en leerkrachten als thuiskomen. In één van de 
groepen vingen we de opmerking op: “Mag ik je even knuffelen”. Dit zegt veel. Een prima start na een lange 
periode van thuisonderwijs. 
Inmiddels zijn we twee weken verder en zijn we weer “gewoon”aan het werk”. Wel houden we 
vanzelfsprekend rekening met de maatregelingen die er zijn. Deze worden wel eens verschillend 
geïnterpreteerd of nageleefd, maar grotendeels door u gerespecteerd. Dank daarvoor. 
 
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 26 ■ 22/06 - 26/06 
 
Komt het goed? 

Ester 7: 1-10, Ester 8 en Ester 
9: 1-32 
 
Haman wordt ontmaskerd, 
maar de koning kan zijn wet 
niet ongedaan maken. Komt 
het goed als de koning er 
een andere wet naast stelt? 

 

Week 27 ■ 29/06 - 03/07 

 
Jona, de profeet die geen 
zin had 
Jona 1 - 4 
 
De profeet Jona moet op 
weg om in Nineve te gaan 
vertellen dat het zo niet 
langer kan. Hij vlucht weg 
van de Heer, wordt overboord gegooid en opgeslokt 
door walvis, en gaat uiteindelijk toch naar Nineve. 
Daar hebben zijn woorden andere gevolgen dan hij 
dacht. 
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Groepsorganisatie 2020/2021. 
Op vrijdag 19 juni zijn de leerlingen geïnformeerd betreffende de groepsindeling voor volgend jaar. In de loop 
van het schooljaar( november 2020) komt juf Liza terug van haar zwangerschapsverlof.  Juf Liza zal dan in groep 
1/2b gaan werken. De definitieve invulling hoort u t.z.t. van ons. 
In het nieuwe schooljaar starten we met 11 groepen. Juf Melianthe werkt als SB student (startbekwaam) en zal 
zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. Juf Henriëtte en juf Rianne werken op woensdag 1 x per 14 
dagen. 
 
 
De verdeling van de groepen ziet er als volgt uit:  
Groep 1/2a Emma van der Burgh. (ma- vr.)  
Groep 1/2b Lianne van Duren (ma- wo.) Rachel de Graaf (tot november 2020) 
Groep 1/2c Rianne Haas (ma.di,wo), Henriette Koswee(wo, do, vr.)  
Groep 3 Annemiek van Mourik. (ma- vr.) 
Groep 4 Petrie Roolvink. (ma-vr) 
Groep 5 Melianthe Smit (ma, di) Veerle Lucas (wo, do, vr)  
Groep 6 a (huidige groep 5a) Monique Visser (ma- vr.)  
Groep 6 b (huidige groep 5b) Bouwien Buijtenhuis( ma-vr.) 
Groep 7 Claire Visee (ma- vr.)  
Groep 8a  (huidige groep 7a) Jola van Sloten (ma),  Mandy van den Broek. ( di, wo, do, vr )  
Groep 8b  (huidige groep 7b) Marjan van der Wal. (ma,di,wo ) Elsa van Arkel (do, vr) 

 
De verdeling van de leerlingen in de groepen 1 t/m 3 volgt zo spoedig mogelijk. 
 
IB taken onder- en bovenbouw / zorgcoördinator. Kitty van den Berg.  
ICO (interne coördinator opleidingen). Mandy van den Broek. 
Administratie. Ineke Kerssies. 
Onderwijsassistent. Ellen van Amerongen  
Bouwcoördinatoren. Annemiek van Mourik.(onderbouw) 

Marjan van der Wal. (bovenbouw) 
Vertrouwenspersoon leerlingen Kitty van den Berg.  
Vakdocent bewegingsonderwijs Mike Blom. 
Directie. Jan Visscher. 
 

Wennen in groep 3. 
Dit schooljaar is er één wenmoment voor de aanstaande groep 3 leerlingen. Op maandag 6 juli a.s. gaan de 
kinderen van groep 2 wennen in groep 3.  
De kinderen worden door de leerkracht opgehaald en teruggebracht. 
 
 
Informatie over het laatste rapport van dit schooljaar. 
Doordat wij de afgelopen periode op een andere manier hebben gewerkt vanwege het thuisonderwijs zal het 
rapport aan het einde van dit schooljaar er anders uitzien. 
Op 15 juli krijgen de leerlingen een rapport wat weergeeft hoe zij zich tijdens deze thuiswerkperiode hebben 
ontwikkeld. Dit rapport bestaat uit drie delen: een kind-deel, een ouder-deel en een leerkracht-deel. 
Dinsdag 23 juni zal uw kind het ouder-deel mee naar huis nemen. Op dit blad kunt u aangeven hoe het 
thuiswerken in Corona Tijd is verlopen. De volgende items kunnen op een 5-puntsschaal ingekleurd worden: 
Zelfstandigheid, concentratie, motivatie, planning, sociaal emotioneel (was uw kind blij, vrolijk, betrokken) en 
netheid. Van 1 (onvoldoende) tot 5 (goed). 
Ook kunt u invullen waar uw kind hulp bij nodig had en een eventuele opmerking toevoegen. Wilt u dit 
ingevulde deel voor vrijdag 3 juli aan uw kind weer mee naar school geven?  
Uw kind maakt op school het kind-deel. 
Ook zijn er veranderingen in november 2020. De cijfers van groep 3-7 worden van de afgelopen weken 
meegenomen naar volgend schooljaar. Deze cijfers vormen met de cijfers van de eerste weken van het nieuwe 
schooljaar een eerste rapport in november 2020. Ook zal de CITO afname van september/oktober in dit rapport 
worden verwerkt.  
Groep 1-3 krijgt in november een startrapport. Omdat groep 8 hun schoolloopbaan afrondt, krijgen zij in juli 
nog wel hun cijferrapport zoals vanouds. 



Kleuterdag, schoolreis, schoolkamp en slotfeest. 
Zoals in de nieuwsbrief van 3 april jl. is vermeld gaan de bijzondere activiteiten dit jaar niet door. Ook het schoolkamp 
van groep 8 gaat niet door. De ouders van groep 8 zijn hiervan op de hoogte. Dit alles is mede ingegeven door de 
getroffen maatregelen vanuit het RIVM, de PO raad en overleg met de stichting PCBO Baarn Soest. Wij begrijpen dat het 
voor de leerlingen even anders gaat dan gehoopt, maar gaan ons wel volledig inzetten om een spetterende musical op 
te voeren en deze te streamen voor de ouders. De communicatie hierover naar de ouder van groep 8 verloopt via juf 
Marjan en juf Karin. 
 
Studiedag maandag 22 juni 2020. (Herinnering) 
Aanstaande maandag staat een studiedag gepland. Het thema voor die dag is: “Van lockdown naar open up”. 
Doel van de dag: samen reflecteren op de afgelopen periode, geleerde lessen ontdekken en verbinden met de 
ontwikkelingen in de school. Alle leerlingen zijn die dag vrij. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Jan Visscher. 
 
 
 

 

 


