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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 11

Baarn, 18 februari 2022.

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

Dinsdagavond 15 februari zijn in de persconferentie de versoepelingen aangekondigd die vandaag zijn ingegaan.
Na de voorjaarsvakantie vervalt de mondkapjesplicht en ook het advies om afstand te houden in het onderwijs.
Wij zijn hier blij mee.

Verhalenrooster Kind op Maandag.
‘Open je ogen’ is het thema van deze periode. Als we de Bijbelverhalen lezen, kijken we onze ogen uit. We zien
Jezus over het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest. Hoe Hij brood deelt met duizenden mensen
en hoe Hij de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg naar Pasen. We horen dat Jezus
sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop je misschien liever je ogen dicht zou doen om niet te zien wat er
gebeurt. Maar met Pasen vieren we dat God altijd weer roept: ‘Open je ogen!’ Er is een nieuw begin.

Week 08/09 (21/02 - 04/03) – Je hebt genoeg

Marcus 6: 6b-44

De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze
hoeven niets mee te nemen; er zal voor hen gezorgd
worden. Als koning Herodes hoort wat er over de

Messias verteld wordt,
schrikt hij. Hij is bang
dat het Johannes de
Doper is, die hij heeft
laten ombrengen. In het
laatste verhaal van deze
week horen we hoe
Jezus vijf broden en
twee vissen deelt met
duizenden mensen. Er is

voor iedereen genoeg!

Week 10 (07/03 - 11/03) – Wij hebben je nodig

Marcus 6: 45-56 en 7: 24-30

De leerlingen van Jezus komen ’s nachts in een storm
op het meer terecht. Jezus loopt over het water naar
hen toe. Aan de overkant van het meer komen veel
mensen die hem nodig hebben naar Jezus toe. En
ook in de omgeving van Syrus wordt zijn hulp
gevraagd, door een vrouw met een zieke dochter.

Binnenkomen in school vanaf a.s. maandag 21 februari.
Met ingang van a.s. maandag komen de leerlingen in het hoofdgebouw allemaal weer via de gewone
voordeuren naar binnen. De brandtrappen worden hiervoor niet meer gebruikt.
De schooldeuren staan open tussen 8.15 uur en 8.30 uur en kunnen de kinderen zelf de school inlopen. Om
8.30 beginnen dan de lessen.
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Ook voor de kleutergroepen gelden dezelfde inlooptijden. Echter kunnen we ons heel goed voorstellen dat het
fijn 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:

● De schooldeuren staan open tussen 8.15 uur en 8.30 uur
● 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 voor iedere vakantie mogen de ouders mee de klas in. Deze momenten worden

binnenkort aangegeven in de jaarkalender op de website. (Volgende week bent u al welkom in groep 1
en 2. Wel vragen wij u rekening te houden met de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje)

● De volgende inloopweek zal zijn van 19 t/m 26 april. (voor de meivakantie)

Wijziging groepsbezetting groep 5 en 7a m.i.v. 7 maart 2022.
Zoals u waarschijnlijk hebt gehoord is Veerle den Hartog in verwachting van haar tweede kindje.
Donderdag 24 februari is de laatste dag dat Veerle de lessen in groep 5 zal verzorgen. In goed overleg is
besloten dat tot de zomervakantie op maandag en dinsdag Carin Koekoek de lessen zal blijven verzorgen. Op de
woensdag zal Lieke de Jongste en op donderdag en vrijdag Elsa van Arkel de lessen verzorgen.
In deze tijd is het een hele puzzel om de dagen ingevuld te krijgen. We ontkomen er niet aan dat er meerdere
leerkrachten ingezet worden. Wel zijn de leerkrachten bekend bij de kinderen.
Elsa van Arkel gaat na de voorjaarsvakantie groep 7a verlaten en in groep 5 lesgeven. Melianthe Smit zal vanaf 7
maart alle dagen de lessen in groep 7a verzorgen.

10 minuten gesprekken.
Na de voorjaarsvakantie, op dinsdag 15 en donderdag 17 maart vinden de 10 minutengesprekken plaats. Deze
zullen weer fysiek op school plaatsvinden. Te zijner tijd ontvangt u meer informatie van de leerkracht.

Rapport groep 1/2.
Alle kinderen van groep 2 en alleen de kinderen van groep 1 die direct na de zomervakantie op school zijn
gestart, krijgen in maart een rapport.

Voorjaarsvakantie.
Vanaf vrijdag 25 februari a.s ( studiedag) tot en met maandag 7 maart a.s. (studiedag) is de school gesloten
Op dinsdag 8 maart gaan de schooldeuren weer open.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.


