
 
 

 
 
Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 10 
 
Baarn, 15 januari 2021. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Beste ouders, 

Dinsdagavond in de persconferentie hebben we bevestigd gekregen dat de scholen in ieder geval tot maandag 

25 januari gesloten zullen blijven. De datum van heropenen is afhankelijk van de uitkomst van het lopende 

onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus. 

  

Op basis van de ervaringen van de eerste lockdown hebben wij het afstandsonderwijs deze keer iets aangepast. 

Ook in de afgelopen twee weken zijn er op kleine schaal veranderingen in contactmomenten en hoeveelheid 

werk gemaakt. Van de leerkrachten krijgen wij terug dat de kinderen over het algemeen beter en 

gemotiveerder aan de slag kunnen. 

Dat neemt niet weg dat er veel hindernissen genomen moeten worden. Er wordt veel gevraagd van u als 

ouders en van de school. Als school buigen wij ons momenteel over mogelijke gevolgen van deze situatie. Het 

welbevinden van de kinderen, het bereiken van onderwijsdoelen en ook de gevolgen voor de overgang van 

groep 8 naar het VO. Het heeft onze volle aandacht! 

  

Velen van u moeten nu het ondersteunen bij onderwijs op afstand combineren met het thuiswerken en het 

organiseren van het huishouden. Wij zijn ons ten volle bewust van het feit dat wij met elkaar een bijzondere, 

maar ook zware tijd doormaken. Daarom geldt ook nu ons uitgangspunt: kijk wat mogelijk is, doe wat kan. Het 

belangrijkste is dat u als gezin zo harmonieus mogelijk door deze periode komt. Eventuele ‘achterstanden’ 

waarvoor u bang zou kunnen zijn, verander je niet door ruzie of frustraties om het thuiswerk. Stel het 

welbevinden van de kinderen en uzelf voorop! 

  

De noodopvang is ongewijzigd. Alle ouders die tot nu toe gebruik hebben moeten maken van de noodopvang, 

kunnen dat in de komende periode blijven doen. Wij gaan uit van hetzelfde rooster. Mocht dit wijzigen of heeft 

u op een andere wijze opvang kunnen regelen, dan vragen wij u deze wijzigingen door te geven via een e-mail 

aan info@guidodebres.nl  

Graag noem ik nog een keer dat wij noodopvang bieden voor leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. 

Het uitgangspunt vanuit het kabinet is dat als er één ouder is met een cruciaal beroep, de andere ouder zoveel 

mogelijk thuis de opvang verzorgt. Wij verzoeken u om echt alleen gebruik te maken van deze opvang als er 

geen andere oplossing mogelijk is. Soms moeten we streng zijn en kan er geen opvang worden geboden. 

Daarbij komt dat iedereen in afwachting is van de nieuwe cijfers en mogelijk veranderde besmettingsrisico's. 

We hopen dat u begrip heeft voor onze (lastige) positie hierin.  

 

Totdat de school weer verantwoord open kan, blijven wij ons inspannen voor het onderwijs op afstand. Heeft u 

vragen of suggesties, dan kunt u de leerkracht(en) van uw kind dagelijks contacten. Wij zijn blij met positieve, 

opbouwende feedback en passen aan waar dat gewenst en mogelijk is. Daarbij zijn wij er met u van overtuigd 

dat er niets gaat boven het echte onderwijs in de klas, waarbij we elkaar ontmoeten, samen leren en plezier 

hebben! 

mailto:info@guidodebres.nl


 

Studiedag. 

Op maandag 25 januari staat een studiedag gepland. Deze gaat niet door en zal worden verschoven naar 

woensdag 24 maart. Dit alles onder voorbehoud welke besluiten door het kabinet Rutte worden genomen. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Met respect en grote dank volgen wij het 
thuisonderwijs dat jullie geven. 


