Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 3 april 2020
Besluit Kabinet d.d. dinsdag 31 maart 2020
Zoals u ongetwijfeld via de media hebt vernomen, heeft
het Kabinet afgelopen dinsdag als volgt besloten:
• In verband met het Coronavirus wordt de
collectieve sluiting van de scholen verlengd tot
en met 28 april 2020 EN de daaraan toegevoegde
mei-vakantie;
• Dit betekent dat de school nog tot en met
dinsdag 5 mei 2020 gesloten is/moet zijn.
Wat betekent dit voor u als ouders/verzorgers
Dit betekent dat we verder gaan met het geven van
Afstandsonderwijs tot en met (in ieder geval) vrijdag 24
april 2020.
Mei-vakantie
Ondanks het Afstandsonderwijs hebben de kinderen
‘gewoon vakantie’ van 27 april tot en met 5 mei 2020.
Goede Vrijdag en Pasen
Ook hebben de kinderen geen Afstandsonderwijs op
Goede Vrijdag en 2e Paasdag.
Vervolgbesluit Kabinet
In de week van 27 april 2020 neemt het Kabinet een
besluit of de scholen op 6 mei 2020 wel/niet open mogen.
We wachten dus af.
Evaluatie en voortgang Afstandsonderwijs.
Nu het Afstandsonderwijs langer gaat duren (zie
hierboven) hebben we dit als team deze week
geëvalueerd: wat gaat goed, en wat zijn de
verbeterpunten voor de vervolgperiode tot en met 5 mei?
Conclusie was/is dat het Afstandsonderwijs heel goed
verloopt. Zijn we blij mee en dankbaar voor. Ook
dankbaar dat u als ouders ‘hierin meehelpt’, ondanks dat
dit voor u ook best zwaar is.

Dagelijks aanspreekpunt
Gedurende deze periode van Afstandsonderwijs: meester
Jos. Uitsluitend in overleg met hem mag u op school
komen om onderwijsmaterialen op school op te komen
halen.
Contact met de leerlingen/ouders
• Iedere leerkracht neemt minimaal één keer per
week contact op met alle leerlingen/ouders van
de groep. Dit kan telefonisch, maar ook
doormiddel van beeld-bellen of Parro;
• Uitzondering hierop zijn de zorgleerlingen; met
hen neemt de leerkracht, zo nodig, vaker
telefonisch contact op;
• Binnen de SmdB gebruiken we maximaal 1 manier
van beeldbellen, namelijk Whatsapp-bellen. We
willen dat het overzichtelijk blijft voor ouders en
dat we hierin een lijn volgen als school;
• Daarnaast geeft elke leerkracht vakinhoudelijke
feedback op leerlingen. Dit kan door middel van
de mail/Parro/What’s app, bellen en in de
bovenbouw ook met de chatfunctie van Snappet.
Opvang-klas
Plaatsing van kinderen in de Opvang-klas gaat in overleg
met meester Nathan.
Nathan.veenendaal@smdblangbroek.nl
Op Goede Vrijdag en 2e Paasdag is er geen Opvang-klas.
ICT-aanspreekpunt
Meester Nathan is centraal aanspreekpunt vanuit de
SmdB voor ICT-gerelateerde vragen van ouders/leerlingen
m.b.t. de devices.
Verrijkingsmateriaal voor leerlingen
Nu de periode van Afstandsleren langer gaat duren,
merken we dat het voor een aantal leerlingen nodig is om
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verrijkingsmateriaal of extra oefenmateriaal aan te
bieden.
Dit wordt door de leerkrachten zelf geregeld in
afstemming met de ouders. Zo mogelijk materiaal wat
aansluit bij de lesmethode of valt binnen de manier van
werken (Snappet).
Beste ouders
Een aantal weken geleden heeft u in de nieuwsbrief
gelezen dat Floris en ik op 24 april hopen te trouwen.
Inmiddels zijn de overheidsregels aangescherpt en
kunnen we de dag niet meer zo vieren zoals we van
tevoren bedacht hadden. Ondanks alles gaan we toch
trouwen op 24 april.
Helaas kunnen we niet naar school komen, maar dit
hopen we later nog een keer te doen. We hopen er op 24
april een mooie dag van te maken!
De kerkdienst is mee te luisteren via een livestream. Er
wordt nog aan gewerkt, dus ik hoop in de volgende
nieuwsbrief door te kunnen geven hoe u mee kunt
luisteren en kijken.

Fennelien is derde jaars PABO-student aan Driestar
Hogeschool in Gouda.
Fennelien gaat gedurende de periode januari-juli 2021
haar LIO doen in groep 7 (bij meester Jos).
ls u zorgen heeft om uw kind
We kunnen ons voorstellen dat het thuisonderwijs niet
altijd even makkelijk verloopt en dat u zich misschien wel
zorgen maakt over de vorderingen van uw kind. Als u
vragen heeft op het terrein van zorg, kunt u onze IB-er, juf
Corine van de Lagemaat
(corine.lagerweij@smdblangbroek.nl), hierover mailen.
Dagelijkse Bijbel-les (van meester Jos)
Regelmatig werd in de afgelopen twee weken de vraag
gesteld of wij een tip hadden om toch de Bijbelverhalen
van school te kunnen voortzetten. Toen wij om ons heen
gingen kijken, bleek dat er al veel op dit vlak aangeboden
wordt. Hierbij drie links waarop je dagelijks een
Bijbelverhaal kan beluisteren. Jullie als ouders kunnen dan
zelf de keuze maken wat voor jullie het beste aansluit.

http://hhkstaphorst.kerkdienstluisteren.nl/bestand
en.html
•

Mvg, juf Martine en Floris

Dagelijks wordt er via deze link (op de
werkdagen) om 9.00 uur een Bijbelverhaal
voorgelezen (beschreven door Ds. C .J. Meeuse
in: ‘Vertellingen bij de Bijbel’) en om 13.15 uur
een waargebeurd verhaal uit de
(kerk)geschiedenis voorgelezen

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1096Hervormde-Gemeente-Schoonrewoerd/events
•

Dagelijks wordt er via deze link (op de
werkdagen) om 9.00 uur een Bijbelverhaal
vertelt door een juf of meester.

https://reformatorischeomroep.nl/gemist/driestarjournaal
•

Telefonisch contact met de school
In deze tijden is er maar een beperkte telefonische
aanwezigheid in de school; immers de leerkrachten staan
ook zélf voor de opvang-klas.
Krijgt u op de school geen gehoor:
Voor praktische schoolzaken: meester Jos: 06-11937039
Voor algemene schoolzaken: meester Breugem: 0640049540
Nieuwe LIO-er
In het nieuwe schooljaar 2020-2021 krijgt onze school
(opnieuw) een leraar-in-opleiding: Fennelien van de
Dikkenberg uit Overberg.

Dagelijks wordt er via deze link (op de
werkdagen) om 9.00 uur een Bijbelverhaal
vertelt door een (aanstaande) juf of meester, dit
in samenwerking met Driestar educatief.

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

Pudding en saladeactie voor de paasdagen!!!!!
Tot maandag 30 maart kunt u/jij nog deze heerlijke
advocaat of bloedsinaasappelpudding of
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huzarensalade bestellen voor 7.50 euro per stuk. Bel
of app naar 06-24227733. Ze kunnen zaterdag 11
april tussen 10 en 11 uur in het H.C.opgehaald
worden. Lekker en makkelijk voor in het
paasweekend!! De opbrengst zal zijn voor de
vervolgde kerk in Irak.

Alvast bedankt!!
Hartelijke groet,
Adriane Verwaal
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