Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 12
Baarn, 5 februari 2021.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
We verheugen ons erop de kinderen weer fysiek in de klas te mogen begroeten in plaats van alleen in de
digitale Classroom. Allereerst zullen wij oog en oor hebben voor de ervaringen van de kinderen in de afgelopen
periode. Er zullen blije en gezellige, maar wellicht ook angstige en verdrietige verhalen verteld worden. Wij
zullen stilstaan bij de verschillende gevoelens die de kinderen hierbij hebben. We hebben aandacht voor het
groepsproces dat weer moet opstarten na deze paar weken van thuis zijn.
Naast blijdschap leeft er ongerustheid over de veiligheid, ook ingegeven door de nieuwe Britse variant van het
virus. Ook de berichten hierover hebben wij van meerdere ouders ontvangen en we nemen hun zorgen mee in
onze overwegingen en voorbereidingen. We staan samen voor de taak ons onderwijs op een zo veilig,
verantwoord en uitvoerbaar mogelijke manier vorm te geven. Voor uw kind(eren), voor onszelf en voor u.
Wij handhaven de meeste maatregelen van voor de kerstvakantie en zullen de punten hieronder nog even voor
u op een rijtje zetten:
De verdeling van de groepen en rooster van binnenkomst tijdens corona tijd:
Groep 1/2a
hek bij de zandbak
Emma van der Burgh. (ma- vr)
Groep 1/2b
reguliere ingang
Liza Kinderdijk )ma, di) Lianne van Duren (wo- vr)
Groep 1/2c
reguliere ingang
Rianne Haas (ma.di,wo), Henriette Koswee(wo, do, vr)
Groep 3
deur rechts
Annemiek van Mourik. (ma- vr)
Groep 4
deur rechts
Petrie Roolvink. (ma-vr)
Groep 5
deur rechts
Melianthe Smit (ma, di) Veerle Lucas (wo, do, vr)
Groep 6 a
brandtrap links
Monique Visser (ma- vr)
Groep 6 b
deur links
Bouwien Buijtenhuis( ma-vr)
Groep 7
deur links
Claire Visee (ma-vr)
Groep 8a
brandtrap rechts
Jola van Sloten (ma), Mandy van den Broek. ( di, wo, do, vr)
Groep 8b
deur links
Marjan van der Wal. (ma,di,wo ) Elsa van Arkel (do, vr)
●

Alle leerlingen komen tussen 8.15 uur en 8.30 uur naar school en lopen zelfstandig het plein op, om
naar de klas gaan.

●
●
●
●

Eindtijd voor de groepen 1 en 2 is:
Eindtijd voor de groepen 5 en 6b is:
Eindtijd voor de groepen 4 en 8b is:
Eindtijd voor de groepen 3, 6a, 7 en 8a is :

13.50 - 14.00 uur.
13.50 uur
13.55 uur
14.00 uur

Gezien de grote impact van deze pandemie vragen we u als ouder(s)/verzorger(s) de komende periode bij het
halen van de kinderen de gemaakte afspraken serieus in acht te nemen.
Wat zijn de afspraken voor onze school en wat kunnen we samen doen:
●
●
●
●
●

Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
Maximaal één ouder brengt en/of haalt de leerling.
Ouders die kinderen naar school brengen verzoeken wij een mondkapje te dragen.
Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand van elkaar.
Alle leerlingen desinfecteren hun handen bij binnenkomst in het lokaal.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Er vindt dagelijks extra schoonmaak plaats van deurklinken en toiletgroepen.
Wij zullen de leerlingen er op blijven attenderen hun handen goed te wassen na toiletbezoek.
De leerlingen nemen hun jas mee het lokaal in om drukte bij de kapstok te voorkomen.
De leerkrachten zullen erop toezien dat er zo min mogelijk contact zal zijn tussen leerlingen uit
verschillende groepen. Onderling contact tussen klasgenoten is echter niet te voorkomen.
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
De BSO heeft een eigen verzamelpunt.
Ouders komen niet op het schoolplein of in de school, mits het zeer dringend is en met het toepassen
van triage en het dragen van een mondkapje.
Mocht u corona-gerelateerde klachten hebben, zorg dan dat de kinderen door iemand anders
gebracht en gehaald worden.
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.
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.

Beleid met betrekking tot zieke of afwezige kinderen.
De leerplichtwet zal gehanteerd worden, dus we verwachten alle kinderen op school, tenzij zij of hun
huisgenoten ziekteverschijnselen hebben. Wanneer de leerkracht een kind met klachten signaleert dan
overleggen zij met u, of we bellen u direct met het verzoek uw kind te laten ophalen, afhankelijk van de
verschijnselen. Als ouders andere gewichtige redenen hebben waardoor zij hun kind niet naar school kunnen of
willen laten gaan nemen zij persoonlijk contact op met de directeur.
Extra veiligheidsmaatregelen.
Er zijn extra veiligheidsmaatregelen van kracht t.o.v. de vorige openstelling van de scholen.
Bij een besmetting in de groep gaat de hele groep, inclusief de bij de groep betrokken leerkrachten, 10 dagen in
quarantaine. Op deze manier wordt het risico op besmetting van de leerlingen en leerkrachten in én buiten
deze groep direct uitgedoofd. Indien u dit wenst kan uw kind volgens de richtlijn van de GGD na 5 dagen
quarantaine getest worden en bij een negatieve testuitslag weer direct naar school. De ouder/verzorger
bepaalt of en wanneer het kind getest wordt, een beslissing die wij te allen tijde zullen respecteren.
Overigens geldt deze quarantaineregel alleen voor de leerlingen en collega’s van de groep en niet voor hun
gezinsleden.
Beleid bij ziekteverschijnselen van de leerkracht.
Het kan natuurlijk onverhoopt voorkomen dat op sommige momenten het fysiek lesgeven aan alle kinderen
niet mogelijk zal blijken. Bijvoorbeeld omdat te veel personeelsleden vanwege Coronaklachten thuis moeten
blijven. Op dat moment zullen we opnieuw overschakelen naar afstandsonderwijs. Uiteraard zal de school u
hierover zo tijdig mogelijk informeren, maar we vragen u rekening te houden met het feit dat deze situatie zich
soms (ook voor de leerkrachten en schoolleiding) onverwachts zal kunnen voordoen.

Pauzetijden/spel en buitenspelen.
In beide pauzes kunnen kinderen even iets eten en drinken. Leerkrachten zullen met de kinderen in shifts naar
buiten gaan waarbij we groepen kinderen over de pleinen verdelen.
Schoolfruit.
Vanaf dinsdag 9 februari kunnen alle leerlingen weer genieten van het schoolfruit.

Materialen mee naar school.
Nu we weer op school gaan werken, moeten de kinderen hun werkboeken, boeken, schriften, map e.d. vanaf 8 februari
a.s. weer meenemen naar school. Sommige spullen kunnen dan vervolgens op school blijven, maar andere spullen zullen
ook weer mee naar huis gaan om thuis te kunnen werken. Wilt u er op letten dat de kinderen een stevige tas gebruiken?
Inleveren geleende Chromebooks.
Alle geleende Chromebooks met oplader moeten op maandag 8 februari weer op school bij de leerkracht worden
ingeleverd. De leerlingen laten de leerkracht zien dat het Chromebook werkt en geen beschadigingen heeft opgelopen.
Verhalenrooster Kind op Maandag.
We lezen verhalen over Jezus, die bijzondere dingen doet. Hij verjaagt de ellende, maakte zieke mensen beter
en laat zien hoe Gods koninkrijk zal zijn. Het maakt een wereld van verschil!
Week 06 (08/02 - 12/02) Goed geregeld

Week 07 (15/02 - 19/02) Geef alles

Lucas 6: 1-19

Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7: 1-10

Zes dagen mag je werken, de zevende dag is voor de
Heer. Zo is het goed geregeld, al eeuwenlang. Maar
Jezus vraagt: Mag je een leven redden op sabbat?
Mag je goed doen op de zevende dag? Door het te
doen, laat hij het zien.

Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook
je vijanden.

Jezus kiest twaalf leerlingen uit die hem gaan
helpen. Zij worden
apostelen, dat zijn mensen
die eropuit gestuurd
worden.

Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een
hoofdman van het Romeinse bezettingsleger. Die
man is gewend dat er naar hem geluisterd wordt,
maar nu heeft zijn knecht
een ziekte die naar niemand
luistert. Hoewel… De
centurio gelooft dat de
ziekte misschien wel naar
Jezus luistert. ‘Spreek Heer,
uw woord is genoeg’, zegt
hij. En zo is het!

Gymlessen.
Kleuters.
De kleuters bewegen elke dag buiten. Met slecht weer gaan de kinderen in de speelzaal een beweegactiviteit
doen. Daarvoor is het handig dat de kinderen de gymschoenen op school hebben.
Groep 3 t/m 8
Op dinsdag en donderdag zal onze gymmeester meester Mike op school aanwezig zijn en daar waar mogelijk de
gymlessen komen geven. De gymlessen worden buiten gegeven. Ook voor de groepen 3 t/m 8 komen de reguliere
gymlessen in te gymzaal tot nader bericht te vervallen.
Studiedag/ Vrije lesdag.
Op vrijdag 19 februari staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn die dag vrij.
Ik wens u allen een “winters”weekend toe.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

