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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 23 
 
Baarn, 20 juli 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Eerste schooldag op maandag 31 augustus a.s. 
We starten op 31 augustus, zoals het er nu uitziet, op dezelfde wijze als de afgelopen periode. 
Alle leerlingen gaan zelfstandig het schoolplein op. Wanneer de kinderen worden gebracht gebeurt dit door één ouder 
of verzorger. Dit om de hoeveelheid volwassenen en het verkeer te beperken. 
Als volwassenen houden we ons nog tot nader order aan de 1,5 meter afstand.  
 
Activiteitenkalender voor ouders. 
In de activiteitenkalender voor ouders vindt u de vakantieperiodes, data van de schoolreis, kleuterdag, 
schoolkamp, uitstapjes van de leerlingen etc. U vindt u deze data ook op de kalender welke op de website 
staat.  
Het is mogelijk deze kalender toe te voegen op uw mobiel.  
 
 

Lesvrije dagen / studiedagen: 
 
Vrijdag 16 oktober 2020 
Vrijdag 18 december 2020 
Vrijdag 19 februari 2021 
Maandag 1 maart 2021 
Dinsdag 6 april 2021 
Maandag 21 juni 2021 
Vrijdag 16 juli 2021 
 
Er worden nog twee dagen 
gepland. Zodra deze bekend zijn 
wordt u op de hoogte gebracht. 

Geplande data voor 10 minuten 
gesprekken. Deze zijn onder 
voorbehoud i.v.m. Covid 19. 
 
Dinsdag 22 en donderdag 24 
september 2020 
 
Dinsdag 17 en donderdag 19 
november 2020 
 
Dinsdag 9 maart en donderdag 11 
maart 2021 
 

Schoolkamp groep 8 : 30 juni 1 en 
2 juli 2021 
 
Kleuterdag : 1 juli 2021 
 
Schoolreis: 1 juli 2021 

 
 
 
Een bericht van de leerplichtambtenaren van Baarn. 
 
Verantwoordelijk op vakantie met schoolgaande kinderen 
De zomervakantie staat voor de deur. Op vakantie kunnen is voor velen een fijn vooruitzicht. 
De gemeente Baarn wenst ouders die op vakantie gaan een fijne vakantie en vraagt hen om 
verantwoordelijkheid te nemen voor een veilige en tijdige terugkeer. 
Vakantiereizen naar landen met code oranje raden wij af, voor ‘rode landen’ geldt een negatief 
reisadvies. 
Houd u bij uw vakantieplannen naar een ‘oranje’ land rekening met het dringende advies van 14 
dagen quarantaine bij thuiskomst. De quarantaine geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 12 jaar. 

mailto:info@guidodebres.nl


Kinderen tot en met 12 jaar spelen bij besmetting met het coronavirus nauwelijks een rol, voor hen 
geldt de uitzondering dat zij wel direct naar school mogen. 
Gaat u met kinderen van boven de 12 jaar op vakantie naar een rood of oranje land, dan rekenen wij 
erop dat u twee weken voor het nieuwe schooljaar begint weer terug bent. 
Het thuis houden van kinderen om thuis isolatie waarvan u vooraf wist dat dit nodig is, is geen geldige 
reden voor verzuim. 
Noodzakelijke reizen naar risicogebieden zijn hierop een uitzondering. De scholen kunnen verzuim na 
de zomervakantie melden waarna de leerplichtambtenaar een onderzoek instelt. 
 
 
Ik wens u allen nogmaals een fijne vakantie. 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher. 
 
 
 
 
TOV AH Funday 2020 
De TOV AH Funday 2020 is een leuke dag voor kinderen van 7 tot en met 13 jaar vol met vele 
gameopstellingen die zijn uitgezet op het hoofdveld van TOV. De compleet verzorgde voetbaldag 
van 10.00 tot 16.00 uur met o.a. de Soccerwall XXL, de superslalom en opblaasbare 
pannavelden.  
 

 

 


