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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 8 
 
Baarn, 15 december 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen, moeten alle (basis)scholen hun deuren vanaf a.s. woensdag 16 
december tot -in ieder geval- maandag 18 januari sluiten.  
Dat vraagt weer aardig wat organisatie en flexibiliteit van iedereen en ook wij zullen vanaf vandaag aan de slag 
gaan om het afstandsonderwijs weer in de steigers te zetten. Het voorbereiden van het afstandsonderwijs 
zullen wij als team de komende dagen gaan doen.  
Omdat we op deze dagen voor de kinderen vooral kerstactiviteiten gepland hadden en vrijdag al een vrije dag 
was, zullen we deze week nog geen thuisonderwijs verzorgen. Dat start pas na de kerstvakantie. 
 
Ophalen materialen. 
Aanstaande donderdag 17 december is er voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 tussen 10.00 uur en 11.00 
uur de gelegenheid om klaargelegd werk in de klas op te halen. 
 
Voor de groepen 1 en 2 is er op 4 januari 2021 tussen 9.00 uur en 10.00 uur de gelegenheid om klaargelegd 
werk op te halen. 
Om tegemoet te komen aan de maatregelen van de regering mogen alleen de leerlingen naar binnen.  
 
Chromebooks. 
Om in januari op een goede wijze afstandsonderwijs te realiseren hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 een 
device (chromebook, laptop, computer) nodig. Mocht u geen computer thuis ter beschikking hebben, dan kunt 
u aan de leerkracht, via Parro, doorgeven dat u graag een chromebook in bruikleen van school wilt ontvangen. 
Wilt u dit voor woensdagochtend 16 december 12.00 uur aangeven. Wanneer een device nodig is, moet deze 
worden vervoerd in een stevige tas.  
 
Vitale beroepen. 
Wanneer uw werkzaamheden vallen onder de vitale beroepen, verzoeken wij u in uiterste nood een beroep te 
doen op de noodopvang voor uw kind. Mocht dat voor a.s. woensdag en donderdag toch moeten, dan vragen 
wij u om uw kind zelf spullen mee te geven om zich te vermaken.  
Mocht u gebruik moeten maken van de noodopvang, dan kunt u dit melden via info@guidodebres.nl. 
 
Kerstvakantie. 
De kerstvakantie is voor alle groepen begonnen op dinsdag 15 december om 14.00 uur.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher. 
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