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Baarn, 25 juni 2021.

Aan de ouder(s), verzorger(s),

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Na opnieuw een
bijzonder jaar gaan we hopelijk de komende weken heerlijk uitrusten
en
nieuwe energie opdoen.
Aan het einde van dit schooljaar willen wij u, ouders van de Guido de
Brès,
bedanken voor uw meedenken, uw helpende hand. Veel activiteiten die
wel
konden plaatsvinden kunnen niet worden georganiseerd zonder uw
hulp.
Heel veel dank daarvoor.
In het bijzonder noemen we de groepsouders, leden van de ouderraad en
medezeggenschapsraad. Zij staan garant voor structurele hulp gedurende
het jaar. Zonder uw hulp zou het schooljaar er anders uit zien voor
leerlingen en leerkrachten.

Graag wensen wij u een prettige, zonnige en ontspannen vakantie toe.

Op maandag 30 augustus bent u welkom vanaf 17.00 uur om het nieuwe schooljaar in te luiden.
Zie ook de bijlage.(Dit is onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen) Wanneer alles
volgens planning verloopt kunnen we dan gaan genieten van een mooi schoolplein. De
werkzaamheden zijn al begonnen. Wij hopen iedereen aan het begin van het schooljaar 2021/2022
weer gezond en wel te mogen begroeten.



Binnenkomen volgend schooljaar. (Dit is onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen)
Naar aanleiding van de positieve ervaring die wij hebben opgedaan in de afgelopen corona periode,
hebben we met het team besproken hoe wij volgend jaar de binnenkomst ‘s morgens willen
organiseren. We merken dat de zelfstandigheid van de kinderen flink is gegroeid. Zij lopen zelfstandig
de school in, hangen hun eigen jas aan de kapstok, zetten hun tas weg en gaan rustig de klas in. De
leerkracht kan bij binnenkomst meteen de aandacht op de leerlingen richten en de lessen beginnen op
tijd. U begrijpt dat we deze ontwikkeling graag willen vasthouden. Na de zomervakantie zullen de
schooldeuren open staan tussen 8.15 uur en 8.30 uur en kunnen de kinderen zelf de school inlopen.
Om 8.30 beginnen dan de lessen.

Ook voor de kleutergroepen zullen we deze inlooptijd hanteren. Echter kunnen we ons heel goed
voorstellen dat het leuk is in groep 1/2 om met uw kleuter mee de klas in te gaan om een kijkje te
kunnen nemen. Daarom zal de organisatie voor groep 1 en 2 er als volgt uitzien:
Tijd 8.15 -8.30

● De eerste drie weken van het schooljaar zijn de ouders welkom in de klas.
● De ouders lopen via het hek bij de parkeerplaats het plein op.
● We maken gebruik van de klassendeuren aan het plein.
● De ouders van kinderen die nieuw op school starten gedurende het jaar, mogen de eerst drie

weken mee de klas in.
● De eerste week na iedere vakantie mogen de ouders mee de klas in.

Tijd 14.00 uur
● De kinderen gaan via de klassendeur naar buiten.
● Ouders wachten hun kind op het plein op.

Vossenjacht.
Woensdagavond was de vossenjacht en hebben kinderen met ouders heel Baarn rondgefietst. Wat
hebben wij prachtig versierde fietsen voorbij zien komen!
De kinderen gingen op zoek naar alle juffen en meesters. Zij waren verkleed als sporters. Het
was best een zoektocht, sommige sporters zaten goed verstopt!
Bij de start kreeg iedereen een stempelkaart mee. Bij iedere sporter kon een stempel gehaald
worden. Aan het einde van de route kon iedereen zijn stempelkaart weer inleveren om kans te maken
op een prijsje. Op school zijn vandaag de winnaars bekend gemaakt. De gezinnen Hengeveld, Hovius
en Fishatsion hebben een ijsbon van Hamelink gewonnen! Geniet ervan!



Schoolreisje.
Wat een geweldig nieuws! Op donderdag 2 september gaat de hele school op schoolreisje. Groep 1
t/m groep 4 gaat naar speelpark Oud Valkeveen. Groep 5 t/m groep 8 gaat naar pretpark
Hellendoorn. Wij kijken er naar uit om het jaar vol enthousiasme en plezier te beginnen!
Dit is een extra activiteit welke wordt bekostigd uit de ouderbijdrage van afgelopen
schooljaar 2020/2021. Later volgt nog meer informatie.

Een bericht van de GGD regio Utrecht.
Flyer “Zomervakantie -tijdens- Corona” De zomervakantie staat voor de deur! Voor velen is dit een tijd
waarin je weer intensief samen met je gezin bent. De maatschappij gaat steeds verder open, de
maatregelen versoepelen, de vaccinatiegraad loopt op, de Delta variant komt om de hoek kijken. In
deze flyer denken we mee over het volgende: hoe ga je om met deze prikkels, welke positieve dingen
neem je mee uit de corona tijd en welke activiteiten kan je samen doen met je kind(eren) in de
vakantie. Zie bijlage.

Hartelijk dank medezeggenschapsraad en ouderraad.
Ook het afgelopen jaar hebben de ouders van de medezeggenschapsraad en de
oudercommissie zich weer actief ingezet bij het reilen en zeilen binnen de school. Wat fijn dat
deze twee commissies zo positief en constructief mee willen denken en praktisch helpen bij het
organiseren van de activiteiten en festiviteiten binnen de school.
Bedankt namens het hele team!

Een bericht van de medezeggenschapsraad.
Het schooljaar zit er weer bijna op. Als MR hebben we ons de afgelopen periode bezig gehouden
met een aantal terugkerende onderwerpen zoals de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) SOP
(School Ondersteuningsplan) en deformatie. Naast dat dit schooljaar wederom werd gedomineerd
door de door de overheidsmaatregelen ten aanzien van het onderwijs als gevolg van de COVID
pandemie. Gedurende deze periode is de MR betrokken geweest en geïnformeerd door de directie
met betrekking tot de gevolgen van de pandemie voor het onderwijs en de daaropvolgende acties.

In mei zijn we tevens gestart met het werven van nieuwe leden voor de MR. Van een
personeelslid is de zittingstermijn verstreken en de gehele oudergeleding stroomt uit per einde
dit schooljaar. Gelukkig hebben we alle vacatures kunnen invullen met enthousiaste nieuwe
leden! De nieuwe ouders zijn: Cootje van Twillert (nieuwe voorzitter), Talitha van der Vuurst, en
Marjolijn van der Hoeven. Wel zullen de huidige ouders beschikbaar blijven voor een goede en
soepele overdracht naar de nieuwe oudergeleding.
Juf Bouwien zal stoppen en wordt opgevolgd door juf Annemiek. Juf Rianne en Juf Petrie blijven
in de MR. In het nieuwe schooljaar zullen de MR leden zich verder voorstellen.
Heeft u vragen over de MR of wilt u iets aan ons kwijt? Laat het ons weten! Dit
kan via mrguido@guidodebres.nl.

Namens de MR een hele fijne vakantie gewenst en tot volgend schooljaar!

Gegevens Parnassys/Parro.



Wilt u regelmatig uw gegevens controleren die wij van u hebben? Dit kan via de Parro-app. Denk
hierbij aan allergieën - adreswijzigingen - mobiele telefoonnummers - noodnummers - privacy
voorkeuren. Wilt u voor het schooljaar 2021 - 2022 bij de start van het schooljaar op 30 september
2021 de privacy voorkeuren in Parro invullen of actualiseren.

Theater4daagse.
Ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie organiseren wij deze vierdaagse met workshops
zang, dans en toneel met een eindvoorstelling op het podium in onze Grote Zaal. Aankomende
augustus voor de 6e keer alweer; van dinsdag 24 t/m vrijdag 27 aug. De Theater4daagse is geschikt
voor kinderen van 8-14 jaar. Zie ook www.speeldoosbaarn.nl/theater4daagse en de bijgevoegde
flyer.

Vakantierooster 2021-2022. (Zie ook onze website)
Het vakantierooster 2021-2022 is vastgesteld en vindt u hieronder.

Herfstvakantie maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Paasweekend vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie woensdag 27 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren maandag 6 juni 2022
Zomervakantie maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Lesvrije dag/studiedag vrijdag 15 oktober 2021
Lesvrije dag/studiedag maandag 25 oktober 2021
Lesvrije dag/studiedag maandag 8 november 2021
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 24 december 2021
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 25 februari 2022
Lesvrije dag/studiedag maandag 7 maart 2022
Lesvrije dag/studiedag maandag 13 juni 2022
Lesvrije dag/studiedag Vrijdag 8 juli 2022

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.


