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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 5 
 
Baarn, 6 november 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Yahye (1/2a) en Emma. (1/2b) 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
Het volk Israël is door de Eeuwige bevrijd uit Egypte. Ze maken een lange reis door de woestijn, op weg naar 
het beloofde land. Het is een reis met vallen en opstaan, de weg kwijt raken en toch weer verder kunnen. 
Steeds opnieuw neemt de Eeuwige zijn volk bij de hand.  

 
 
 
 

Voortgangs-rapportgesprekken op dinsdag 17 november en donderdag 19 
november 2020. 
BELANGRIJK. Deze gesprekken zullen online, via Google Meet worden gevoerd. De 
inschrijving start op maandag 9 november om 12.00 uur en sluit op vrijdag 13 
november om 12.00 uur. 
U ontvangt a.s. maandag 9  november via “Schoolgesprek” een uitnodiging om een 
tijdstip af te spreken. U ontvangt van de leerkracht een link om in te kunnen loggen 
om online het gesprek vanuit huis te voeren. 

 

Week 46 (09/11 - 13/11) – Ik blijf bij je 

Exodus 40: 1-38, Deuteronomium 31: 1-8 en 34: 1-12 

Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de 
tabernakel met zich mee: de tent van de ontmoeting 
met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd 
in hun midden is. 

Mozes beklimt nog één 
keer de berg Nebo. 
Daar sterft hij en wordt 
hij begraven door de 
Heer. 

Week 47 (16/11 - 20/11) – Zo vergeet je het niet 

Jozua 1, 2: 1-24 , 3 en 4 

Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk 
door de Jordaan, de 
grens met het 
beloofde land. Er 
worden twaalf stenen 
neergezet als 
blijvende herinnering 
aan wat er gebeurd 
is. 
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Start schoolfruit in  week 46 (9 nov - 13 nov)  
Met ingang van dinsdag 10 november start het EU schoolfruitprogramma. De leerlingen 
krijgen iedere week op dinsdag, woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès) en 
donderdag, fruit of groente rechtstreeks bij de teler vandaan. Het is iets extra’s. In 
overleg met uw kind kunt u het gebruikelijke tussendoortje aanpassen. 
 

 
Onze schoolapp Parro. 
Allereerst wil ik de complimenten overbrengen aan u als ouder(s), 
verzorger(s) voor het installeren van Parro. Binnen twee weken heeft 96% 
van de gezinnen de Parro-app gekoppeld met school. Dank daarvoor. 
 

Afspraken rond het gebruik van Parro. 
Bereikbaarheid:  
De leerkrachten zijn via Parro op eigen werkdagen bereikbaar van 7.30 uur.- 17.00 uur. 
Beschikbaarheid:  
Vanuit school streven we naar een vlotte communicatie, maar zullen lang niet altijd direct 
reageren. Het grootste gedeelte van de dag staan de meesten van ons voor de groep. Lesgeven 
aan en aandacht voor uw kinderen krijgen voorrang. 
Waarover communiceren wij? 
Praktische zaken zoals bijv. uitjes, spullen meenemen maar ook nieuws vanuit de groep, een leuke 
foto (AVG-proof), een mooi project enz. kortom, een kijkje in de groep. We communiceren niet 
over voortgang, gedrag of bijzonderheden van uw kind(eren).  
 
Installatie voor de nieuwe ouders:  
Zoek Parro op in de Apple App Store of Google Play Store, via uw telefoon en/of tablet. Parro 
werkt ook via de computer of Windows Phone: https://talk.parro.com 
Voor de koppeling met Parro, worden de mailadressen vanuit het administratiesysteem ParnasSys 
gesynchroniseerd. Voor aanvullende vragen over de Parro App en om extra uitleg te krijgen kunt u 
op deze link klikken: https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders 
Voor vragen en/of opmerkingen bent u van harte welkom. 
 
Het komt soms voor dat er problemen zijn met het ontvangen van berichten via Parro. U kunt dit 
wellicht zelf oplossen d.m.v. onderstaande tips:  
● Wij vragen u om in te loggen via talk.parro.com. U kunt hier inloggen met de bestaande 
Parro-inloggegevens. Zodra u bent ingelogd, helpen we u in Parro verder en leggen we daar uit 
waar en hoe u in de toekomst kunt gaan inloggen. 
● Lukt het u niet om in te loggen? Dan wordt u waarschijnlijk verder geholpen met de informatie 
in het  artikel: hulp bij inlogproblemen.  
● Blijf u toch inlogproblemen ervaren, dan kunt u een melding aanmaken voor support (via Parro 
of via een mail naar support@parro.com ). In dat geval ontvangt support van u graag het 
e-mailadres waarmee u probeert in te loggen. 
 
Inmiddels heeft u aan het begin van het schooljaar het “toestemmingsformulier beeldmateriaal en 
NAW gegevens” ingevuld.  Wij willen u vragen nogmaals de privacy voorkeuren voor uw kind 
door te geven, maar nu in Parro.  Dit kunt u doen door het nemen van de volgende stappen: 

● Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 
● Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. 
● Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 
● Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft ingesteld. Als bonus wordt dit 

voor de school automatisch geadministreerd in ParnasSys.  
Het is voor de leerkracht dan makkelijker om eens een filmpje of ander beeldmateriaal door te 
sturen, dit in verband met de AVG wetgeving. Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de 
buitenwereld. Het delen van telefoonnummers  en emailadressen is daarmee verleden tijd. 
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Schoolkassa. 
Met ingang van dit schooljaar (2020/2021) gaan wij werken op de Guido de Brès met ‘Schoolkassa’. Dit is een 
online betalingssysteem voor en door scholen. Het automatiseert (via Ideal) het innen, herinneren en 
verwerken van de vrijwillige ouderbijdrage, de betaling van de kleuterdag, het schoolreisje en schoolkamp. Het 
is AVG-proof en gebruiksvriendelijk. Daarnaast is er een directe link met Parnassys. ‘Schoolkassa' kost veel 
minder administratie van zowel schoolmedewerkers als ouders. Ouders kunnen gespreid betalen, donaties 
doen en hebben meer overzicht over hun verschillende geldstromen. Voor het voldoen van de bijdrage 
ontvangt u een link via Parro. Voor de incasso maken we gebruik van Mollie payments. In het rekeningoverzicht 
ziet u dus ook Mollie payments als degene die de afschrijving doet. Het geld komt via hen weer op de rekening 
van onze school.  
U ontvangt dus te zijner tijd via Parro een uitnodiging om uw betaling te regelen.  
 
Mocht u de bijdrage van het schooljaar 2019/2020 nog niet hebben voldaan, dan heeft u een aantal 
herinneringen ontvangen en dan kunt u dit alsnog op de gebruikelijke wijze voldoen. Graag vermelden 
schooljaar 2019/2020. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Visscher. Bij voorbaat dank. 
 
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs op de Guido de Brès.  
Maandagavond 9 november zijn de ouders van de leerlingen van groep 8 welkom op de digitale 
voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs op de Guido de Brès. Op deze avond krijgt u uitleg over de 
verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Het gaat over de verschillende vormen van het VMBO, HAVO 
en VWO. Mw. Ineke Bruinsma, directeur Groot Goylant en de heer Tim Visscher, coördinator onderbouw van 
het Griftland College zullen hier vragen van u beantwoorden. De informatie op deze avond is ook van 
toepassing op alle andere middelbare scholen. De avond start om 19.30 uur. De benodigde informatie om 
online mee te kunnen doen heeft u inmiddels ontvangen. 
 
Juf Rachel en juf Liza (groep 1/2b) 
A.s vrijdag 13 november zal juf Rachel afscheid nemen van groep 1/2b, Zij heeft dan een lange periode het 
zwangerschapsverlof van juf Liza ingevuld. Rachel bedankt voor je inzet en toewijding in de afgelopen periode. 
Op maandag 16 november zal juf Liza starten en op maandag en dinsdag groep 1/2b onder haar hoede nemen. 
Juf Lianne gaat dan op woensdag, donderdag en vrijdag werken. 
We wensen juf Liza heel veel plezier.  
  
Vanuit het bestuur PCBO Baarn Soest. 
Bart Sonnenberg, onze directeur-bestuurder, heeft ons laten weten dat hij per 1 september 2021 met pensioen 
zal gaan. Als bijlage vindt u een brief van de voorzitter van ons Algemeen bestuur mevrouw Jolien Janse.  
 
Hoofdluiscontrole. (herinnering) 
Normaal gesproken worden de kinderen na elke vakantie gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis 
en/of neten. In verband met de corona maatregelen is het nu niet mogelijk deze controles op school uit te 
voeren. Wij vragen u om uw kind(eren) thuis goed te controleren en om ons te informeren als er onverhoopt 
luizen of neten aanwezig zijn.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher. 


