Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

vrijdag 13 maart 2020
Coronavirus (laatste berichtgeving naar aanleiding van
crisisberaad Kabinet gistermiddag – donderdag-)

•

Scholen blijven open
Premier Rutte ziet nog geen reden om scholen te sluiten.
Onder jongeren zijn er tot nu toe weinig besmettingen en
scholieren zijn minder vatbaar. ‘Bovendien zou de
maatschappelijk ontwrichting bij het sluiten van scholen
wel zeer groot zijn’, zei de premier. Hij wees erop dat als
de scholieren thuis moeten blijven, ook hun ouders thuis
moeten blijven. ‘En die werken ook in de zorg waar we ze
hard nodig hebben’.

•

•

•
Rutte erkende dat de maatregelen ‘zonder twijfel
ingrijpend zijn’. Hij deed een beroep op docenten om
begrip te hebben voor het besluit om het onderwijs op
scholen vooralsnog door te laten gaan. ‘Al begrijpen wij uw
zorgen over de veiligheid’. Voor de universiteiten en hboopleidingen adviseert het kabinet om hoorcolleges zo veel
mogelijk online aan te bieden.
Tot zover het Kabinet....
Verder (1): het Kabinet heeft de volgende maatregelen
afgekondigd (ik accentueer wat betekenis heeft voor het
wel/niet naar school laten gaan van de kinderen):
• Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als
klachten verergeren;
• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen
worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook
voor publieke locaties zoals musea, concertzalen,
theaters, sportclubs en sportwedstrijden;
• Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen
zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden
te spreiden;

Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en
personen met verminderde weerstand) vermijd
grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het
algemeen wordt mensen dringend verzocht om
bezoek aan kwetsbare personen te beperken;
Voor zorgpersoneel en personeel in vitale
processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas
thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo
nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar
het buitenland;
Hogescholen en universiteiten wordt verzocht
onderwijs online aan te bieden in plaats van
grootschalige colleges;
Scholen in het primair -, voortgezet - en
middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang
blijven gewoon open: er zijn daar weinig
besmettingen en die omgeving is minder
internationaal. Kinderen en jongeren vormen
bovendien niet de groep met de hoogste risico’s.
Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen
van het sluiten van deze scholen groot zijn en
draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de
verspreiding. Kinderen die verkouden zijn,
moeten thuis blijven.

Verder (2): houden we nauwlettend bij wat de nieuwe
besluiten zijn van het Kabinet, die betekenis hebben voor
het onderwijs. Middels de Nieuwsbrief of Parnassys
houden wij u hiervan op de hoogte.
Verder (3): kan het ook voorkomen (gelukkig nu niet aan
de orde) dat één of meerdere leerkrachten thuis moeten
blijven vanwege bovengenoemde klachten. Natuurlijk
proberen we ze te vervangen, maar ook de invalpool is
vanwege Corona maar beperkt beschikbaar. Dus: het kan
gebeuren dat we deze weken niet anders kunnen dan één
of meerdere groepen een dag vrij te geven. Nogmaals, is
nu niet aan de orde > maar ook hiervoor geldt: houd de
Nieuwsbrief dan wel Parnassys goed in de gaten.
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Verder (4): het was afgelopen woensdag Biddag voor
gewas en arbeid. Juist nu staan we er extra bij stil dat
gezondheid geen vanzelfsprekendheid is. We bidden tot de
Heere of Hij wil geven dat de verdere uitbreiding van het
Coronavirus tot stilstand komt en of Hij ons allen, en onze
kinderen, beschermt.

09:30:
Aanwezig zijn in het park aan de
Mauritsdreef
09:30-10:00: Gezamenlijke opening in het park met de
wethouder, hij plant een nieuwe koningslinde
10:00-11:00: Bomen/struiken planten in tweetallen
11:00:
Terug naar school

Wonderlijk gemaakt
Vorige week zijn de boekjes ‘Wonderlijk gemaakt’
uitgereikt aan alle gezinnen. Wanneer u deze in uw gezin
onverhoopt nog niet heeft ontvangen: laat dit even
weten, en dan kunt u alsnog een boekje bij de
administratie ophalen.

Schoolwas
Per 1 april aanstaande wordt de schoolwas verzorgd door
mevrouw Barth; zij neemt dit over van Corrie de Bie.
U moet eens weten hoeveel was er iedere week in zo’n
school omgaat. Daarom zijn we er heel blij mee dat er
ouders zijn die dit willen verzorgen.

Vergadering
Volgende week woensdagavond 17 maart vergadert onze
Oudercommissie. Aanvang, 20.00 uur.

Corrie: heel hartelijk dank dat je dit de afgelopen jaren
hebt willen doen!!

Overleg Loket en Zorgteam
D.V. volgende week donderdag 19 maart vindt er weer
een overleg op school plaats met de GGD, Loket Wijk en
het zorgteam van onze school.

Naar aanleiding van onze oproep, hadden verschillende
ouders zich aangemeld voor de schoolwas. Maar
mevrouw Barth was ‘de eerst aangemelde’. Dank voor de
betrokkenheid bij de school!

Tijdens dit overleg kunnen wij als school hulpvragen
indienen vanuit de klas. Ook u als ouders kan via school
uw hulpvraag indienen, zodat we dit in het overleg mee
kunnen nemen. Het kan zijn dat u als ouder met een vraag
loopt waar u graag advies over zou willen hebben. Deze
vraag kan dan bijvoorbeeld gaan over het opgroeien van
uw kind, de problemen waar uw kind of u als ouder
tegenaan loopt, het gedrag van uw kind, de omgang van
uw kind met andere kinderen binnen en buiten het
gezin, enz.

Ouder-Thema-Markt
Noteert u dinsdag 31 maart a.s. alvast in uw agenda?
20.00 uur. Op deze avond is er een onderwijskundige
Ouder-Thema-Markt, waarbij u over allerlei zaken zult
worden geïnformeerd. Nadere informatie volgt.

Wanneer u een specifieke vraag hebt mag u deze mailen
(corine.lagerweij@smdblangbroek.nl) , zodat het
zorgteam deze in kan brengen in het gesprek dat we
hebben met de contactpersonen van de GGD en het
Loket. Voor meer informatie over het Loket, zie
ook https://loket.wijkbijduurstede.nl/. Misschien
overbodig, maar toch: het indienen van een hulpvraag is
geheel vrijblijvend, u ontvangt alleen een advies.
Wanneer u daar meer mee wilt kan daar zeker in
meegedacht worden, ook vanuit school!

Vervanging volgende lesweek
• Groep 3, maandag 16 maart: meester Bert (ipv
juf Theodora);
• Groep 8, vrijdag 20 maart: meester Henk van der
Lingen (ipv juf Joke).

Inloopmiddag ouders
In tegenstelling tot hetgeen in de Schoolgids staat
vermeld: de inloopmiddag d.d. donderdag 19 maart a.s.
VERVALT.

Boomfeestdag-2020 (van meester Jos)
Boomfeestdag is een dag waarbij het aanplanten van
nieuwe bomen/struiken centraal staat. Het is een
landelijke dag waarbij de gemeente kinderen wil
betrekken bij het aanplanten. Dit om ze bewust bezig te
laten zijn met de natuur en hen ook verantwoordelijk
hiervoor te maken. 18 maart is dit jaar de boomfeestdag.
Wij als school gaan één keer per drie jaar hieraan
meedoen. Dit gaat om de groepen 5-8.
Programma 18 maart:

Fruit volgende week
• Dinsdag: 1 watermeloen per 30 leerlingen;
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•
•

Donderdag: 1 grapefruit per 3 leerlingen;
Vrijdag: 1 Valencia Navel sinaasappel per 2
leerlingen.

Op basis hiervan is er een nieuw ontruimingsplan
opgesteld die voldoet aan de wettelijke eisen. Dit plan
hebben wij in de vergadering besproken. Een van de
acties die hierop zal volgen is een ontruimingsoefening.
De exacte datum voor deze ontruimingsoefening wordt
tijdig aan jullie als ouders gecommuniceerd.
Met vriendelijke groet,
Hans, Aline, Corine en Jos

Van de Medezeggenschapsraad

Agenda komende tijd

Bij deze zoals aangegeven een korte terugkoppeling van
de MR-vergadering. Een aantal punten van onze agenda
willen we kort met jullie delen.
Helaas vertelde Hans ons in de vergadering dat hij aan het
einde van dit schooljaar zijn taak als MR-lid neer zal
leggen. Hiermee verliezen wij als MR een betrokken lid,
die een waardevolle inbreng had en deze altijd op een
doordachte wijze inbracht, alvast hartelijk bedankt
hiervoor. Dit zorgt ervoor dat wij vanaf nu op zoek zijn
naar een vervanger. Wilt u als ouder meedenken over het
beleid en de kansen van onze prachtige school, ziet u het
als een uitdaging om de professionalisering die wij als MR
zijn gestart te helpen doorzetten, dan zijn wij op zoek
naar u! Uw mening telt en wij als MR vinden het
belangrijk om als leerkrachten en ouders gezamenlijk
onze stem te laten horen.
Uw aanmelding zien wij dan graag, voor 4 april, tegemoet
via mr@smdblangbroek.nl.
Op 31 maart is er op school een ouder-themamarkt. Wij,
als MR mogen hier één van de onderwerpen vullen en
daar kijken wij erg naar uit. Wij zouden graag met jullie in
gesprek willen over een aantal schoolse zaken, jullie kijk
op het begrip betrokkenheid willen horen en vooral met
jullie in gesprek willen over waar wij als school staan, wat
positieve punten zijn en waar we nog in kunnen groeien.
Daarnaast zijn wij, zoals hierboven beschreven opzoek
naar een nieuw MR-lid. Ook hier zullen wij deze avond
natuurlijk op terugkomen en hopen wij veel enthousiaste
potentiële MR-leden te mogen verwelkomen.
Een paar weken terug hebben jullie als ouders een
enquête over de kerstviering in kunnen vullen. De
resultaten hebben wij als MR besproken en voorgelegd
aan het bestuur. Wij als MR hebben op basis van de
resultaten een advies gegeven aan het bestuur. Het
bestuur zal dit vanaf nu verder oppakken en hier naar
jullie als ouders op terugkomen.

Dinsdag 31 maart 2020,
20.00 uur
Vrijdag 10 april-maandag
13 april 2020
Maandag 20 april 2020
Maandag 27 april-vrijdag
5 mei 2020
Maandag 18 mei 2020

Ouder-Thema-Markt
Goede Vrijdag-Pasen
Schoonmaakavond
Mei-vakantie
Jaarvergadering

Week van de Hoogbegaafdheid
Deze week is Week van de Hoogbegaafdheid.
Hoogbegaafdheid is een persoonskenmerk dat bij zo’n 2 a
3 procent van de bevolking voorkomt.
Hoewel elke hoogbegaafde leerling anders is, zijn er wel
gemeenschappelijke eigenschappen aan te wijzen. Zo zijn
ze vaak gedreven breed geïnteresseerd, vroegrijp,
sensitief, perfectionistisch, taalvaardig, denken ze buiten
de reguliere kaders en hebben ze een groot
rechtvaardigheidsgevoel.
We zijn dit voorjaar bezig met het formuleren van een
Hoogbegaafdheidsbeleid voor de School met de Bijbel, wat
we met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 in
willen laten gaan.
In de loop van het voorjaar verneemt u nader.
Tenslotte
Morgen, zaterdag, wordt het oud papier voor de school
weer opgehaald. Zet u het weer buiten? Dank!
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur
In beweging voor de vervolgde kerk
In Irak zijn er veel christenen die vervolgd worden.

Als school is er het afgelopen half jaar veel gebeurt op het
gebied van de veiligheidseisen binnen de school.

Oktober 2020 zal ik met de Open Doors Muskathlon
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binnen 15 uur 63 km in Irak wandelen voor vervolgde
christenen.
Ik hoop hen zo met € 10.000,- te ondersteunen. Hiermee
zal noodhulp en traumahulp worden gegeven en worden
huizen en kerken weer opgebouwd. Het zou geweldig zijn
als u/jij mij met gebed en/of financieel hierbij wil
ondersteunen (www.muskathlon.com).

Geplande geheime kerkdienst gaat niet door
Gisteren hebben we besloten in overleg met "Open
Doors" dat onze geheime kerkdienst van 18 maart niet
doorgaat.
Enerzijds willen we het verhaal van de vervolgde kerk
graag vertellen, maar anderzijds zijn we ons ervan bewust
dat veiligheid voorop staat en dat we er bij gebaat zijn de
risico's in te dammen.
We hopen dat er een nieuwe mogelijkheid/datum
gevonden wordt om deze avond alsnog te houden en
vertrouwen erop om elkaar dan te ontmoeten.
Bedankt voor uw/jouw begrip!!

Hartelijke groet,
Adriane Verwaal
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