Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 17 april 2020
Het is bijna zover......juf Martine gaat trouwen!
Het is bijna zover....juf Martine gaat trouwen met haar
Floris! Dit volgende week vrijdag 24 april 2020.
Heel jammer voor Martine en Floris, maar ook voor de
school en in het bijzonder de leerlingen van groep 2, dat –
vanwege het Coronavirus – alles anders gaat..... Wat
hadden we graag het bruidspaar volgende week op school
gezien....en wat hadden we graag met de bus naar de
kerkdienst gegaan......jammer.....
Maar, we hebben een aangepast programma:
• Alhoewel het bruidspaar nu niet op school komt,
vieren we wel op afstand met haar mee;
• Daarom is het schoolhek volgende week vrijdag
versierd;
• En groep 2 heeft een grote verrassing voor het
bruidspaar, dat het bruidspaar die midag gaat
horen en zien;
• En groep 2 heeft een tweede verrassing voor het
bruidspaar, wat het bruidspaar ook op de
trouwdag gaat zien en horen;
• En natuurlijk vergeten de collega’s het
bruidspaar ook niet; ook dat wordt op de
trouwdag bij het huis van het bruidspaar
bezorgd;
• Juf Martine en Floris trouwen om 12.00 uur in
het gemeentehuis te Vianen;
• Vervolgens is de kerkelijke huwelijksbevestiging
(in heel kleine kring) in de Bethelkerk in
IJsselstein om 14.00 uur. Via de onderstaande
link kunt u/jij rechtstreeks met de kerkdienst
meeluisteren.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/937-BethelGemeente-IJsselstein/events
Op een later tijdstip hoopt het bruidspaar Van der WindHuiting (!) op school te komen en dan alsnog deze bruiloft
met haar groep en de collega’s te vieren.

Voor diegenen die het bruidspaar een felicitatie willen
sturen:
Bruidspaar Van der Wind-Huiting
Hei- en Boeicopseweg 62a,
4126 RK Hei- en Boeicop
Ondanks alle beperkingen, wensen we Martine en Floris
een fijne en gezegende huwelijksdag toe! ‘Dat ’s Heeren
zegen op jullie daal’.....
Van onze voorzitter: goedkeuring gemeenteraad voor
uitbreiding schoolakanties
Als je soms een stukje uit de Bijbel leest of hoort over de
reis van de Israëlieten vanuit Egypte naar het Beloofde
Land, dan probeer je je dat soms ook eens voor te stelen
hoe dat geweest moet zijn.
Na het Pesach met spoed moeten vertrekken vanuit een
land dat in rouw en paniek was, naar een volledig
onbekend land en alles meenemen wat je hebt + alle
geschenken.
Op die reis komt het volk dan ook allerlei beproevingen
tegen en protesteert het volk vaak bij Mozes en Aaron.
Dwars door dat alles heen gaat de God van het verbond
voorop, of het nu dag is of nacht Hij is er bij en gaat
voorop. Door alle strijd heen blijft Hij nabij en brengt Hij
het volk uiteindelijk bij de Jordaan. Die fel stromende
rivier was nog een obstakel van formaat, maar met de ark
op de juiste plaats mocht het volk de oversteek maken en
gaan bouwen aan hun toekomst in het land
overstromende van melk en honing.
Aan de reis van het volk Israël hebben we laatste tijd
nogal eens moeten denken. Uit de prognose van het
Planbureau in Groningen in februari 2018, bleek zeer
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duidelijk dat de groei van de school nog niet zou stoppen
en dat het leerlingenaantal naar +/- 165 zou gaan.
Die prognose vroeg om directe actie van het bestuur,
want een dergelijk aantal past eenvoudigweg niet in het
bestaande gebouw.
Het proces met de Gemeente werd opgestart en
uiteindelijk werd een 1e besluit in November 2018
genomen. De uitwerking van dit project bleek door de
stijgende kosten en de te lage vergoeding vanuit de VNG
norm financieel niet haalbaar en moesten er veel
aanvullende zaken worden uitgewerkt.
Na veel berekeningen, overleg, voortellen, aanpassingen
en discussies, werd uiteindelijk in November 2019 door de
Gemeenteraad het voorstel het besluit genomen dat alle
scholen in Wijk bij Duurstede mogen bouwen tegen de
werkelijke kosten. Het budget dient wel goedgekeurd te
worden door de betrokken ambtenaren en uiteindelijk
door de Gemeenteraad.

Het heel traject van de aanbouw en de realisatie daarvan
leek soms op de reis van het volk Israël, dat begrijpt u
misschien wel tussen de regels door.
Maar boven dat alles staat de belofte van de levende
Heere van Pasen, Hij was en is erbij en zal niet loslaten.

Op dinsdag 14 April 2020 jl. was het dan uiteindelijk
zover, de Gemeenteraad zou in een ingelaste vergadering,
stemmen over de aanbouw voor de School met de Bijbel
Langbroek.
Met vereende krachten van de betrokken wethouder en
ambtenaar en toelichting op de gemaakte afspraken werd
het voorstel unaniem door de Gemeenteraad
goedgekeurd: wij kunnen dus eindelijk gaan bouwen!
Het wachten is nu nog op de vergunning waarna de
aanbouw daadwerkelijk kan starten.
Door de beperkte aanwezigheid van de kinderen op
school door de Corona crisis, is het nu de uitgelezen tijd
om zoveel als mogelijk op te starten in samenwerking met
de aannemer, Rodenburg uit Veenendaal.
De aannemer zal op korte termijn starten met het creëren
van extra parkeerplaatsen en een kiss en ride indeling,
conform het door de gemeente afgegeven verkeersplan.
Dit zal in samenwerking met u als (groot) ouders en/of
verzorgers mogelijk nog wat gewenning vragen als de
scholen straks weer mogen beginnen, maar het is bedoeld
als een serieuze maatregel om de verkeersveiligheid voor
de kinderen, ouders en buurtbewoners direct te
verbeteren, wij rekenen op ieders medewerking.

Afwachting kabinetsbesluit
Aanstaande dinsdag zal het kabinet hoogstwaarschijnlijk
nieuwe besluiten bekend maken over de maatregelen die
tot 28 april gelden. We zijn vooral benieuwd of de scholen
gesloten blijven of (gedeeltelijk) opengesteld worden na
28 april.
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn
wij al bezig om na te denken over het eventueel
(gefaseerd) openstellen van de school. Het plan daarvoor
is in de maak dus we informeren u hierover zodra dit
nodig is.
Meeleven met Renate
Afgelopen zaterdag kregen we opeens een wat minder
leuk bericht! Renate was gevallen en heeft haar arm op
twee plekken gebroken.
Afgelopen zondag is ze geopereerd en zijn er pinnen in
gezet. We hopen dat het snel mag herstellen en wensen
haar namens het hele team beterschap toe.

Wij zullen u in de komende periode verder op de hoogte
houden van de ontwikkelingen en voortgang.
Alle tekeningen en voorbereidingen staan klaar om de
kinderen en leerkrachten straks goed te kunnen
huisvesten in de school.
Voor alle data geldt: D.V.

Meeleven met familie Hoogland
Als ‘buren’ leven we mee met de familie Hoogland.
Vanmiddag is mevrouw Hoogland op Langbroek begraven.
Als buurvrouw kwam ze nog weleens langs op school. En
in het verleden heeft ze ook nog haar bijdrage verleend
aan de Oudercommissie. Met respect staren wij haar na.
We wensen haar man, de kinderen en kleinkinderen
Gods’ ondersteunende nabijheid toe.
Bestuursvergadering
Volgende week maandag 20 april vergadert zowel de
Medezeggenschapsraad alsmede het Bestuurs. U begrijpt,
mede vanwege de uitbreiding van de school, is er veel te
bespreken....
Heeft 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.
Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur
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