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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 3
Baarn, 25 september 2020.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Max.
Verhalenrooster Kind op Maandag.
Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? Betekent
vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in hebt? Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor jou
maar ook voor anderen? In de woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het is een zoektocht
die ook voor ons steeds opnieuw van betekenis kan zijn. Wij hopen dat de kinderen weer veel mooie,
inspirerende momenten hebben met deze verhalen!

Zo gaan we het doen

Dat kun je niet maken

Exodus 18, 19 en 20

Exodus 24: 12-18, 31: 18, 32:
1-6 en 32: 15-20

Mozes geeft in zijn eentje
leiding aan het hele volk. Dat
kan zo niet langer, vertelt zijn
schoonvader Jetro hem. Mozes stelt mensen aan die
hem helpen. In de woestijn geeft de Heer zijn volk
tien geboden, als tien leefregels voor onderweg. Die
regels zullen hen verder brengen.

Mozes gaat de berg op, waar
hij praat met de Eeuwige.
Intussen maken de Israëlieten een gouden kalf dat
ze aanbidden als een god. Maar God kun je niet zelf
maken. Als Mozes terugkomt, gooit hij de stenen
tafelen kapot: zó kwaad is hij. Ligt het verbond nu
letterlijk en figuurlijk in scherven? En is het nog weer
goed te maken?

Corona.
Aangezien “Corona nog niet klaar is met ons” zullen we ons gezamenlijk voor moeten bereiden op verschillende
situaties. Zoals u in de media al veelvuldig hoort, wordt het voor de scholen een hele uitdaging om te
voorkomen dat er groepen naar huis gestuurd moeten worden. Wanneer een leerkracht kampt met
verkoudheidsklachten blijft zij thuis in afwachting om getest te worden. De testroute via de GGD is verbeterd,
maar duurt nog steeds te lang. Al die tijd kunnen leerkrachten niet werken. Wij proberen dan een invaller te
vinden maar ook deze worden steeds schaarser en momenteel is de invalpool leeg. Wanneer geen invaller
beschikbaar is zal de groep thuis moeten blijven. Dit kan ook op de dag zelf moeten worden besloten. U
ontvangt dan uiterlijk 7.45 uur per mail hierover bericht.
Dit geldt natuurlijk ook voor u als ouder wanneer u een corona test aanvraagt. Wij willen u vragen om
ons op de hoogte te houden wanneer er iemand in uw gezin klachten heeft, getest wordt en vervolgens een
uitslag krijgt. Wanneer u in afwachting bent van een test, houdt u uw kind(eren) thuis tot aan de uitslag van de
test. Wij hebben nauw contact met de GGD en volgen hun adviezen hoe te handelen op, voor een ieders
veiligheid. Om open te blijven en het onderwijs op peil te houden zullen wij met u als ouder meer moeten

samenwerken dan ooit. Iets wat we lang niet altijd gewend zijn op afstand. Alleen als dit lukt, kunnen we een
nieuwe sluiting van de school voorkomen.
Wat verwachten we van elkaar als het kind thuis moet blijven?
● Bij afwezigheid van een enkele dag geven we geen werk mee naar huis. Ook niet als een
leerkracht slechts even afwezig is en er geen invaller beschikbaar is.
● Als een kind echter langer dan enkele dagen thuis blijft, dan zorgt de leerkracht voor het
schoolwerk dat gedurende die week op school wordt gedaan.
● Mocht blijken dat we structureel met langere afwezigheid te maken krijgen, dan zullen we weer een
passende werkwijze toepassen, door werk mee te geven en online te gaan werken. Een goed werkende
computer of chromebook thuis hebben staan is handig.
Een bericht van de GGD Utrecht. (Update Covid-19 van 24 september 2020.)
Versoepeling richtlijnen kinderen in de basisschoolleeftijd.
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met neusverkoudheid zonder koorts mogen naar
school/kinderopvang. Tijdens de persconferentie over het coronavirus van vrijdag 18 september 2020 heeft
het kabinet medegedeeld dat richtlijnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd worden versoepeld. Het besluit
is dat kinderen die alleen neusverkouden zijn en geen koorts hebben niet thuis hoeven te blijven en niet op
het coronavirus getest hoeven te worden.
De beslisboom van het AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM over het toelaten van neusverkouden kinderen
is hierop aangepast. Gebruik altijd de meest recente versie.
Klik hier voor de beslisboom neusverkouden kinderen toelaten op KDV en scholen 0 t/m 6 jaar.
Klik hier voor de beslisboom neusverkouden kinderen toelaten op scholen 7 t/m 12 jaar.
Niet naar school komen de kinderen:
●
●
●

waarvan een van de gezinsleden is besmet met COVID-19
die nauw contact hebben gehad met iemand die is besmet met COVID-19
die bij een volwassene wonen die koorts heeft of benauwd is.

Meer info over de versoepeling van de richtlijnen:
●
●

Nieuwsbericht PO-Raad: Versoepeling richtlijnen kinderen in de basisschoolleeftijd: naar school met
snotneus en geen test nodig
Handreiking RIVM: Handreiking bij neusverkouden kinderen

Informatieavond voor de groepen 1 /2, 3 en 8 , kennismakingsgesprekken /10 minutengesprekken.
De afgelopen weken hebben de informatieavond en de kennismakingsgesprekken plaatsgevonden. Fijn om
elkaar in die gesprekken beter te leren kennen. Ook kunnen we zeggen dat over het algemeen de techniek ons
niet in de steek heeft gelaten en de online werkwijze goed heeft gefunctioneerd. Allen dank voor de inzet.

Herinnering. AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming)
Onderstaande tekst stond in de vorige nieuwsbrief. Mocht u dit nog moeten inleveren graag z.s.m.
Vandaag krijgen alle leerlingen het ”Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal en NAW gegevens 2020
2021” mee naar huis. Wilt u dit volledig, voor iedere leerling afzonderlijk, invullen en ondertekenen en weer
meegeven naar school. Graag voor vrijdag 18 september inleveren.

Jesper (groep 8a ) en Sven(groep 8b) naar de burgemeester.
Tien leerlingen van 5 scholen kwamen samen met de burgemeester en de
wethouder.
We hebben gesproken over vuurwerk, pesten, de schoonheid van de omgeving en
de kinderburgemeester.
Wij vonden het super leuk en verheugen ons op de volgende keer.
En de volgende keer gaan we het hebben over de kinderburgemeester, want er
was nog geen duidelijkheid over. Ook horen we dan hoe er gestemd wordt.

Kinderboekenweek 2020.
Woensdag 30 september gaat de jaarlijkse kinderboekenweek weer van start. Anderhalve week lang leesplezier op
de Guido de Brès. Het thema dit jaar is “En toen?!. De wereld van vroeger staat centraal tijdens deze dagen. Lees
spannende verhalen over ridder, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken!
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de ac e: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen
van kinderboeken s muleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit
te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken
we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de
Schoolbieb-actie?
● U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en
levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school (in de tas van uw kind of in de brievenbus bij het hek)..
● Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
● Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
● We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een
Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet!
Begoniastraat en auto’s.
Meer dan ooit is de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt, omdat veel van onze leerlingen
zelfstandig naar school komen of naar huis gaan. Door de 1,5 meter maatregel staan er ook veel ouders aan de
kant van de straat. Nog steeds worden kinderen met de auto gebracht en afgezet o.a. voor het grote hek aan
de Begoniastraat. Wij verzoeken u dringend dit niet meer te doen! Kinderen die lopend
of op de fiets naar school komen moeten openslaande autoportieren ontwijken. De
verkeersveiligheid van de kinderen is hier in het geding. Graag uw medewerking.
Namens Veilig Verkeer Nederland:
Vorige week lanceerden wij een nieuwe ‘Meedoen is makkelijk’-campagne.
Met de slogan “ Op de fiets naar school maakt de buurt blijer. ” willen wij
schoolomgevingen in Nederland veiliger maken. Uit recente gesprekken tussen Veilig
Verkeer Nederland, scholen en gemeenten, blijkt dat verkeersdrukte rondom
basisscholen op veel plekken een probleem is. Met de campagne 'Meedoen is makkelijk' vragen wij hier op een
positieve manier aandacht voor. Het verzoek aan ouders is om hun kind(eren) vaker lopend of met de fiets naar

school te brengen. Dit leidt namelijk tot minder verkeersdrukte bij scholen en voor kinderen specifiek ook tot
meer praktijkervaring in het verkeer. Automobilisten vragen we om schoolzones zoveel mogelijk te vermijden.
We hebben onder ruim 3.300 ouders onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat maar liefst 95% van alle
basisschoolkinderen binnen een straal van vijf kilometer bij hun school vandaan woont. Het moet dan toch
haalbaar zijn ouders en kinderen te stimuleren om vaker te gaan lopen of de fiets te pakken? De boodschap
'lopend en fietsend naar school' zullen wij daarom blijven uitdragen. Klik op de volgende link voor meer
informatie.
https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=19dfff2fb6&e=9360d51006

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

