Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek
Vrijdag 24 januari 2020
Derde studiedag schooljaar 2019-2020
In tegenstelling tot hetgeen in de schoolgids staat
aangegeven: de derde studiedag van het schooljaar 20192020 is op donderdag 12 maart a.s. (en niet op vrijdag 13
maart). Dus: donderdag 12 maart a.s. zijn de leerlingen
vrij.

De jaarlijkse inschrijfavond voor nieuwe
leerlingen/kleuters is op donderdagavond 13 februari
2020 om 20.00 uur.
Zet u de datum alvast in uw agenda? En: geef het maar
door aan uw familieleden, vrienden, buren etc. Nieuwe
leerlingen zijn hartelijk welkom!

Schoonmaakavond
Aanstaande maandag 27 januari is er van 19.00-21.00 uur
weer schoonmaakavond in de school. De school wordt
intensief gebruikt. We gaan de school weer een ‘grote
beurt’ geven. Helpt u/jij weer mee?

Ontwikkeling buitenschoolse opvang Partou-Cothen
Een aantal ouders van kinderen op onze school maken
gebruik van de voorschoolse opvang, van de
kinderopvang en van de buitenschoolse opvang, zoals
door Partou in Cothen wordt aangeboden (tussen 7.3018.30 uur). Hierbij worden de betreffende kinderen door
Partou op school gebracht, en na afloop van school weer
naar de buitenschoolse opvang gebracht. En daar kunnen
de ouders hun kind/kinderen aan het einde van de dag
weer ophalen.

Henriëtte Kemp
Aanstaande maandag start Henriëtte Kemp met haar
tweede stage-periode op school. Nu in groep 1.
Viering vrijheid in gemeenten (3)

Per 1 maart aanstaande kunnen de kinderen op maandagdinsdag- en donderdagmiddag niet meer opgehaald
worden.
Een mogelijkheid is wel dat personenvervoer de Wijkse
Dienst de betreffende kinderen naar de buitenschoolse
opvang brengt. Dit is een beslist veilige situatie. Is dit op u
van toepassing, dan moet u wel, middels een telefoontje,
het vervoer zelf aanvragen bij de Wijkse Dienst. Dit kan
via het nummer: 06-23083043. Doe het wel tijdig.....

Het kunstwerk Levenslicht is donderdag 16 januari
2020 in Rotterdam gepresenteerd. Het werk van
kunstenaar Daan Roosegaarde is gemaakt in
opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei 2020.
Het bestaat uit 104.000 lichtgevende stenen en
verwijst naar het aantal Holocaustslachtoffers uit
Nederland. Op 27 januari, exact 75 jaar na de
bevrijding van Auschwitz, vindt de jaarlijkse
Holocaustherdenking plaats.
Bezoek Catharijneconvent
Volgende week donderdag 30 januari 2020 gaan de
groepen 3 en 4 naar het Catharijneconvent.
Aanvankelijk was de bedoeling dat de groepen 1 (vrijdag)
en 2 (donderdag) ook naar het Catharijneconvent zouden
gaan. Dit hebben we gisteren geannuleerd, omdat we
(naar gisteren bleek) van mening zijn dat het thema voor
de kleuters, zoals dat wordt toegepast door het
Catharijneconvent, niet aansluit bij onze identiteit.
Inschrijfavond nieuwe leerlingen

Nieuwe leerling groep 1
Gisteren is Thirza Overvest 4 jaar geworden! Hartelijk
welkom in onze groep Thirza. We zien dat je het al heel
leuk vindt op school!
Eerste rapport
Zoals in de schoolgids staat aangegeven: op vrijdag 21
februari 2020 wordt het eerste rapport van dit schooljaar
aan de kinderen meegegeven.
Voor alle duidelijkheid: dit geldt voor de groepen 2 tot en
met 8. De leerlingen van groep 1 krijgen één rapport,
namelijk aan het einde van het schooljaar.
Onderwijsthema’s-2020
We lazen van aantoongevende onderwijsadviseurs dat zij
de volgende onderwijsthema’s het meest belangrijk achten
voor het jaar 2020:
1.

Het lerarentekort

Beslissingen van het kabinet hebben in 2019 niet gezorgd
voor rust onder leraren. De eerste actie van 2020 staat
gepland op donderdag 30 én vrijdag 31 januari. Dan gaan
het basis- en voortgezet onderwijs plat. Daarmee blijft (de
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aanpak van) het lerarentekort én de werkdruk in het
onderwijs op de Haagse agenda staan.

2.

De prestatiedruk

Steeds meer jongeren hebben te maken met stress en
burnout door een te hoge prestatiedruk. Er ligt in het
onderwijs teveel nadruk op toetsen, cijfers, protocollen en
economisch nut, terwijl jongeren worstelen met wie ze zijn,
wat ze precies willen en kunnen en hoe je omgaat met
mensen die anders zijn en denken. Daarom is er een
zogenaamd ‘manifest van Coalitie-Y’ verschenen. De
uitwerking van dit manifest volgt in 2020.
3.

Ouder-Thema-Markt, waarbij u over allerlei zaken zult
worden geïnformeerd. Nadere informatie volgt.

Vervangingen volgende week
• Groep 8, woensdag 29 januari: juf Joke Knap (ipv
juf Joke);
• Groepen 2, 4, 5, 7 en 8, vrijdag 31 januari: gymles
door vakleerkracht juf Dianne van der Meer.

Burgerschapsvorming

Op de grens van 2019 stuurde minister Slob het
wetsvoorstel over burgerschapsonderwijs naar de Tweede
Kamer. Die besloot snel van start te gaan: al in januari moet
de Kamer (schriftelijke) inbreng leveren.
4.

Curriculum.nu

Burgerschapsonderwijs speelt ook een rol in de voorstellen
van Curriculum.nu. Na de kabinetsreactie in december
staan de voorstellen dit voorjaar ter bespreking op de
agenda van de Tweede Kamer.
5.

Passend onderwijs

Bijna vijf jaar na de invoering van passend onderwijs staat
de evaluatie van passend onderwijs op de agenda.
Inventarisatie buitenschoolse opvang
We krijgen regelmatig vragen van ouders of voor- en
naschoolse opvang ook op onze school kan worden
aangeboden, die aansluit bij onze identiteit. U begrijpt,
allereerst is nodig om te weten in hoeverre daaraan
behoefte bestaat. Immers, een minimum-aantal (ca. 10
kinderen) is nodig om eea binnen het gebouw van de
SmdB te kunnen realiseren.
Daarom onze vraag: wanneer u graag ziet dat met ingang
van het nieuwe schooljaar identiteitsgebonden voor- en
naschoolse opvang op school wordt aangeboden, wilt u
dit dan per mail bij ondergetekende aangeven? Wilt u ook
aangeven voor welk kind/kinderen u hiervan gebruik wilt
gaan maken? Een aantal ouders hebben al gereageerd....
Graag uiterlijk 1 februari aanstaande uw reactie.
Ouder-Thema-Markt
Noteert u dinsdag 31 maart a.s. alvast in uw agenda?
20.00 uur. Op deze avond is er een onderwijskundige

Fruit volgende week
• Maandag: 1 mango per 3 leerlingen;
• Dinsdag: 1 watermeloen voor 40 leerlingen;
• Vrijdag: 1 appel per leerling.
Projectweek-Stefanos
In de week van 23 maart 2020 houden wij als school een
Projectweek voor de Stichting Stefanos. Nadere
informatie volgt!
Ouderbijeenkomst (van juf Corine)
Het duurt nog even, maar op D.V. donderdagmiddag 20
februari staat er weer een ouderbijeenkomst gepland.
Schrijft u de datum alvast in uw agenda?
We zijn nog op zoek naar ideeën voor een thema dat we
kunnen behandelen. Denkt u met ons mee? Ideeën kunt u
mailen naar corine.lagerweij@smdblangbroek.nl.
Agenda komende tijd
Donderdag 13 februari
2020, 20.00 uur
Vrijdag 21 februari 2020
Maandag 24 februarivrijdag 28 februari 2020
Dinsdag 31 maart 2020,
20.00 uur
Donderdag 5 maart 2020
Dinsdag 10 maart 2020

Voor alle data geldt: D.V.

Inschrijfavond nieuwe
leerlingen
Uitreiking 1e rapport
Voorjaarsvakantie
Ouder-Thema-Markt
Contactavond ouders
Contactavond ouders

Woensdag 11 maart 2020
Donderdag 12 maart 2020

Biddag (geen school)
Studiedag team (geen
school)

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur
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