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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 4 
 
Baarn, 16 oktober 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Gezien de toename van het aantal Corona besmettingen in Nederland vragen we ouder(s)/verzorger(s) de 
komende periode bij het halen van de kinderen de gemaakte afspraken weer serieus in acht te nemen.  
We zien gelukkig dat het brengen van de kinderen meestal veilig verloopt.  
 
Afgelopen weken zagen we dat veel ouders na schooltijd toch bij de school blijven praten. Natuurlijk  erg 
gezellig, maar niet de bedoeling. We zullen met elkaar nadenken over de meest veilige manier voor onze 
leerlingen. U heeft hier als ouder ook een groot aandeel in. Geef het juiste voorbeeld aan elkaar en aan onze 
kinderen. Houdt u aan de afspraken. Na het halen van de kinderen het dringende verzoek weer direct  te 
vertrekken richting huis, zodat u plaats maakt voor de volgende ouder/verzorger die een kind van school komt 
halen. In het kader van uw veiligheid en de veiligheid van anderen rekenen wij op uw begrip en samenwerking.  

Wat kunt u als ouder doen?  

● Bij alles wat u doet, is afstand houden het uitgangspunt.  
● Mocht u corona-gerelateerde klachten hebben, zorg dan dat de kinderen door iemand anders 

gebracht en gehaald worden.  
● Het is, gezien de aantallen, noodzakelijk alleen te komen.  
● Alle ouders wachten buiten het hek.  
● Het is verstandig om met een ander 'bewustzijn' uw kind weg te brengen. Eigenlijk net zoals u  nu 

boodschappen doet: functioneel en doelgericht. Het is een kwestie van “Kiss + ride”  
● Bekijk de breng- en haal route eens kritisch. Is het eigenlijk nog wel nodig om uw kind naar  school 

te brengen? Of is hij of zij oud genoeg om dat stukje zelf te lopen of te fietsen? Misschien een beetje 
van beide: het eerste stuk samen (bijvoorbeeld tot na die drukke weg),  het laatste stuk zelf. Of de 
laatste 50 meter. Dan weet u zeker dat uw kind op school is  aangekomen.  

● Kinderen die nog wat te jong zijn om zelf te gaan, kunnen misschien door een oudere broer of  zus 
worden meegenomen. Vaak vinden ze dat beiden heel erg stoer.  

● Als een ouder ook kinderen van een ander gezin meeneemt, scheelt dat weer een ouder bij het plein. 
Dat kunt u onderling afspreken, bijvoorbeeld met ouders in de buurt.  

● Vooral ophalen kan efficiënter gebeuren. Spreek met uw kind af dat hij of zij direct mee gaat:  spelen 
op het plein kan nu even niet. Misschien kunt u samen afspreken waar u wacht,  bijvoorbeeld op een 
afstandje van het plein.  

 
Meer dan ooit is de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt.  
Ophalen van de kinderen bij de kleuterschool. (Wijziging) 
Op dit moment verloopt het ophalen van de kinderen van groep 1/2a bij de kleuterschool niet goed. De 
straat is smal,  fietsen nemen veel ruimte in en de omwonenden melden dat zij te weinig afstand kunnen 
houden en eigenlijk het huis niet uit kunnen.  
Dit alles maakt dat met ingang van maandag 26 oktober de ingang bij de zandbak alleen gebruikt mag 
worden wanneer je lopend bent. We lopen dan alleen op de stoep aan de schoolzijde. De fietsen en 
“bak” fietsen moet u elders parkeren. De stoep aan de zijde waar de auto’s geparkeerd staan wordt niet 
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gebruikt voor het halen of brengen van de kinderen. Hoe nu verder om toch voldoende afstand te 
houden, ook voor de groepen 1/2b en 1/2c. Dit is niet gemakkelijk, maar toch zult u gebruik moeten 
maken van de parkeerplaats en ook het grasveld tot aan de Bestevaerweg om uw kind op te halen. Wij 
hebben geen zeggenschap betreffende de openbare weg, maar hopen dat u als ouders samen dit in 
goede banen leidt. 
 
Ophalen van de kinderen bij het hoofdgebouw. 
Ook hier is het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden. U kunt hier de gehele Begoniastraat en de stoep bij 
de kiss and ride plek voor gebruiken. Nogmaals het verzoek om geen kinderen af te zetten met uw auto bij het 
grote hek aan de Begoniastraat. Wij hebben geen zeggenschap betreffende de openbare weg maar verzoeken 
u dit niet meer te doen. Graag uw medewerking. 
 
Informatie n.a.v. de nieuwe maatregelen Covid-19. 
Vanwege de nieuwe maatregelen waren er weer gesprekken met de directies en directeur-bestuurder, de heer 
Bart Sonnenberg van onze stichting PCBO Baarn Soest. In de bijlage vindt u een brief m.b.t. de nieuwe 
maatregelen. 
 
Gevolgen gedeeltelijke lock-down voor de Guido de Brès. 

● We kunnen onze huidige werkwijze in de groepen na de herfstvakantie vervolgen zoals we nu doen. 
● Wij vragen u als ouders om de leerkrachten en directie goed te informeren over de gezondheid van uw 

kind en de gezinssituatie in geval van testen.  
● De gymlessen gaan gewoon door. 
● Oudergesprekken zullen vooralsnog online plaatsvinden, uitzonderingen daargelaten. 
● Ouders van groep 8 krijgen z.s.m. bericht over de online- werkwijze van de informatieavond. 
● Onderwijsondersteuners, stagiairs werken door met in achtneming van de RIVM voorschriften. 
● Brengen en halen kinderen zie eerste deel nieuwsbrief. 

 
Ventilatie. 
De staat van de ventilatie van onze scholen is geïnventariseerd. Een extern bureau heeft al onze panden 
onderzocht en geconstateerd dat wij voldoen aan de ventilatie richtlijnen conform bouwbesluit. Maar ook is 
gesteld dat natuurlijke ventilatie voorlopig het beste is en blijft. Met andere woorden: ramen en deuren staan 
veel open, zeker tijdens pauzes, maar ook tijdens de lessen. 
 
Communicatie met school en de leerkracht. (Parro) 
Wij begrijpen dat het voor u soms lastig is om het fysieke contact met school/leerkracht te moeten 
missen. Het is daarom van groot belang dat u voor al uw kinderen zoveel mogelijk op de hoogte 
gehouden wordt betreffende schoolzaken. Wij gaan dan ook gebruik maken van de Parro app. De 
Parro app is vergelijkbaar met WhatsApp, maar dan AVG proof en gelinkt aan ParnasSys, ons 
leerlingadministratiesysteem. Zo kunnen wij eenvoudig en veilig met u communiceren. Wij werken al 
met ParnasSys ouderportaal. U heeft al een ParnasSys account.  
In de bijlage vindt u het stappenplan om van start te gaan met Parro.  
Zoals het er nu uitziet zal de Parro app vanaf volgende week maandag 19 oktober actief zijn. U kunt dan alvast 
gaan experimenteren.  
Het zou fantastisch zijn dat op maandag 26 oktober 100 % van de ouders de Parro app heeft gedownload.  
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Deze herfst lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. We 
horen over een paar verkenners die vooruit worden gestuurd en terugkomen met ongelooflijke 
verhalen. Stuk voor stuk zijn het prachtige verhalen, waar je helemaal in op kunt gaan als je ze 
hoort of leest. 

Het thema van deze weken is ‘Wijs me de weg’. Die vraag stel je aan iemand die jou verder kan 
helpen. De bijbelverhalen geven aanleiding om na te denken over de vraag wie dat zou kunnen 
zijn. Ik hoop dat de verhalen weer veel inspirerende momenten opleveren! 



Week 44 (26/10 - 30/10) – Wat geloof jij? 

Numeri 13: 1-33 en 14: 1-9 

Twaalf verkenners worden eropuit gestuurd om in 
het beloofde land te gaan kijken. Ze komen terug 
met verhalen over een prachtig land, maar ook over 
de grote en sterke mensen die daar al wonen. De 
meeste verkenners zeggen dat het onmogelijk zal 
zijn om in dat land te gaan wonen, maar Kaleb en 
Jozua geloven dat de Eeuwige daarvoor zal zorgen. 
Wie moeten de Israëlieten 
geloven? 

Week 45 (02/11 - 06/11) – Wat een ezel! 

Numeri 22, 23 en 24: 1-25 

Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de 
Israëlieten zijn neergestreken. Hij wil het volk weg 
hebben en vraagt de profeet Bileam om de 
Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, 
spreekt zijn ezel hem toe. En als hij het volk 
toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een 
zegen. 

 

 

 
 
Kinderboekenweek. 
De kinderboekenweek is voorbij gevlogen.  
Het thema van dit jaar was ‘En toen?!’. 
We hebben verhalen gelezen over ridders, dinosauriërs of de oorlog.  
De kinderen van groep 8 zijn druk geweest met het maken van hun eigen prentenboek en hebben ook 
voorgelezen bij de groepen 1 t/m 4.  
Ook zijn er kinderen geweest die hun lievelingsboek mee naar school hebben genomen. Heel leuk en leerzaam 
om te zien welke boeken er graag gelezen worden.  
Het thema van deze kinderboekenweek nemen we nog een stukje mee na de herfstvakantie. Dan gaan de 
kinderen op een creatieve manier invulling geven aan ‘En toen?!’.  
 
Nieuw gekozen leerlingenraad 2020-2021. 
Ook dit schooljaar is er weer een leerlingenraad. Emma, Deyan, Anaïs, Fleur en Frederique zijn dit schooljaar 
uitgekozen door hun klas om mee te doen.  
De leerlingenraad brengt problemen/opmerkingen en ideeën over het onderwijs op de Guido de Brès naar 
voren. Dit kan gaan over het vervangen van een lekke bal tot bijvoorbeeld meer creatieve lessen.  
Iedere zes weken zullen we over verschillende onderwerpen vergaderen. 
 
Stagiaires in de school. 
Onze school is een opleidingsschool voor studenten. Wij bieden stageplekken voor 
toekomstige klassenassistenten, onderwijsassistenten (OA) en leerkrachten. Wij hebben 
een samenwerkingscontract met de Marnix Academie. (HBO opleiding voor 
leerkrachten) en een praktijkovereenkomst met Calibris (kenniscentrum voor o.a. onderwijsassistenten) 
Hierdoor is het mogelijk dat wij studenten van o.a. ROC Midden Nederland opleiden tot klassen- of 
onderwijsassistent.  
Mandy van den Broek is op de Guido de Brès onze schoolopleider, voorheen ICO (Interne Coördinator 
Opleidingen)  
Hierbij geven wij u het overzicht van de stagiaires, die dit schooljaar op onze school hun stage lopen: 
Marieke, groep 8a OA, Jaldert, groep 6b Marnix deeltijd, Melianthe, groep 5 SB Marnix startbekwaam, Dylan, 
groep 6a 1e jaars Marnix, Daniek, groep 1/2c 1e jaars Marnix, Yannicke, groep 1/2a Marnix deeltijd. 
 
Pokémon kaarten 
De afgelopen periode hebben heel veel  kinderen op onze school Pokémon kaarten mee naar school genomen. 
Ze mochten deze in de pauze meenemen naar buiten om onderling te kunnen ruilen. Leuk om te zien dat 
hierdoor groepsdoorbroken contacten zijn gelegd. Toch ontstaan er de laatste tijd wat kleine incidenten 



onderling. Ook merken we dat de sommige kinderen niet (of veel minder) toekomen aan spelen. Om die 
redenen hebben we besloten dat na de herfstvakantie Pokémon kaarten alleen nog op de vrijdag zijn 
toegestaan. We zullen dit uiteraard in de groepen bespreken. 
 
Schoolfruit.  
Goed nieuws! 
Uw school, PCBS Guido de Brès is ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en groente 
programma 2020-2021. Uw school krijgt 20 weken lang gratis fruit en groente 
geleverd voor de hele school! 
In week 46 (9 t/m 13 november) starten de fruit- en groente leveringen.  
U ontvangt de leveringen t/m week 15 van 2021 (12 t/m 16 april).  
 
High five. 
Binnenkort gaat de nieuwe High 5-periode van start in Baarn (eind oktober-november 2020) en kunnen alle 
kinderen van 4 t/m 12 jaar weer gaan kennismaken met allerlei sporten, Scouting , dansen en muziek. 
In de bijlage vindt u meer informatie.Door de corona crisis hebben we de voorjaarsronde van de High 5 helaas 
moeten annuleren maar (zoals het er nu uitziet) kan de najaarsronde straks wel gewoon doorgaan. 
Natuurlijk houden we alle ontwikkelingen scherp in de gaten en moeten we ons aan alle voorzorgs- en corona 
maatregelen houden. 
Bij alle cursussen kan men ervan verzekerd zijn dat deze juist en nauwgezet worden nageleefd. 
 
 
Zet je licht aan!  

  

 

 

 

 Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!  

De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens  een onveilige 
verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een  aanrijding neemt met 20 procent 
af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp.  Maar dan moet je hem wel áánzetten.  
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en  goed zichtbaar 
op de fiets naar school gaan.  

De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het  correct voeren 
van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met  spuitkrijt dat makkelijk is aan te 
brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de  school. Onderzoek wees uit dat 20% van de 
fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn  fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting 
wel maar vergeet men deze echter  aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. 
Wilt u meer informatie  kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie 
 
Herfstvakantie. 
Vanaf maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober is de school gesloten.  
Op maandag 26 oktober gaan de schooldeuren weer open. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namens het team wens ik u een fijne herfstvakantie. 
Geniet ervan en blijf gezond. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Visscher. 


