Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 8 mei 2020
Bruiloft juf Martine en Floris
Wat hebben veel van jullie aan ons gedacht op 24 april!
Veel hebben meegekeken met de trouwdienst en
sommigen hebben ons zelfs in het echt gezien!
We hebben ontzettend veel kaarten gehad (meer dan
160) en heel erg verwend met cadeautjes en een mooi
filmpje van groep 2. Heel erg bedankt daarvoor!!
Op vrijdag hebben de moeder van Roos en Renske het hek
heel mooi versierd. Het zag er erg mooi uit, heel erg
bedankt!
We kijken terug op een ontzettend mooie dag met
prachtig weer.
We hebben ondanks alles echt genoten! Nog enkele foto's
van onze dag bij deze.

Het opstarten van school
Aanstaande maandag zullen we beginnen met het
opstarten van school en zullen de groepen in fases naar
school gaan. Deze vorm van onderwijs zal in principe tot de
Pinkstervakantie zijn en we moeten nog afwachten wat het
kabinet beslist over de periode daarna. Het is nu nog niet
duidelijk of de scholen na 1 juni weer volledig open mogen.
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Groepsindelingen
U heeft vorige week de groepsindeling(en) van uw
kind(eren) gekregen. Nog eenmaal de schooltijden tot de
Pinkstervakantie:
Voor alle data geldt: D.V.

-maandag 8.45 uur tot 11.00 uur/ 13.00 uur tot 15.15 uur
-dinsdag 8.45 uur tot 11.00 uur/ 13.00 uur tot 15.15 uur
-woensdag 8.45 uur tot 11.00 uur
-donderdag 8.45 uur tot 11.00 uur/ 13.00 uur tot 15.15 uur
-vrijdag 8.45 uur tot 11.00 uur
Maatregelen die op school genomen zijn
We hebben op school praktische voorbereidingen
getroffen om de kinderen op een goede manier te kunnen
ontvangen. U vindt hierbij de belangrijkste maatregelen
op een rij:
• vanaf 8.30 uur zullen de hekken open gaan. De
kinderen worden niet eerder verwacht dan 8.30
uur, omdat er niet gespeeld mag worden op het
plein. Het is de bedoeling dat de kinderen dan
pas komen en meteen naar het vak gaan van hun
groep;
• Groep 1: Groene tegels op het plein.
Groep 2: Rode tegels op het plein.
Groep 3: Blauwe tegels op het plein.
Groep 4: Achter de school in een hoepel voor
hun eigen klassendeur, het grasveld is geen
speelruimte.
Groep 5: Licht gele tegels op het plein.
Groep 6: Gele tegels op het plein.
Groep 7: Achter de school in een hoepel voor
hun eigen klassendeur, het grasveld is geen
speelruimte.
Groep 8: Achter de school in een hoepel voor
hun eigen klassendeur, het grasveld is geen
speelruimte.
Ouders: Liefst niet binnen de hekken, anders
binnen het witte vak op 1,5 meter afstand.
• alleen de ouders van kinderen in groep 1 tot en
met 4 mogen eventueel met hun kinderen het
plein op en op gepaste afstand van andere
volwassenen blijven wachten tot de leerkracht er
is. Daarna vragen we jullie om meteen te
vertrekken van het schoolplein. Voor ouders
betekent dit wel in het witte vak op het
schoolplein.
• bij binnenkomst zullen alle kinderen hun handen
desinfecteren. In de lokalen zijn daarvoor
pompjes desinfecterende handgels aanwezig,
zodat de kinderen hun handen op allerlei
momenten kunnen reinigen. Wilt u ervoor
zorgen dat uw kind(eren) thuis ook al hun
handen goed wassen. In elk lokaal staat ook een
fles oppervlaktespray die de leerkracht zal
gebruiken om materialen die veelvuldig gebruikt
worden, schoon te maken.
• u begrijpt dat toiletgebruik ook aan strengere
regels is gebonden. We zullen uitgebreid
uitleggen aan de kinderen wat ze moeten doen.
Maar heel belangrijk is dat we willen dat alle

•

kinderen voordat zij naar school komen, thuis
naar het toilet zijn geweest.
In een eerdere mail over de opvangklas is
gevraagd data door te geven aan meester
Nathan voor kinderen die hiervoor in
aanmerkingen komen. De opvangklas wordt
vooral in de klassen zelf georganiseerd. In de
pauze van 11-13u zullen de kinderen ook door
leerkrachten begeleid worden. Voor verdere
vragen/opmerkingen kunt u bij meester Nathan
terecht.

Verder (zie ook informatiebrief vorige week)
Heeft uw kind/kinderen ziekteverschijnselen in
combinatie met koorts: dan kan uw kind niet op school en
moet thuis uitzieken.
En: let u erop dat uw kind/kinderen de thuisopdrachten
ook daadwerkelijk oppakken en afmaken?
Ook is het van belang dat u uw kind echt op de eindtijd
van school ophaalt.
Wat moet er iedere dag mee naar school?
Als uw kind naar school komt, moet het de volgende
materialen iedere dag meenemen:
● een ipad/snappet indien u deze van ons geleend
heeft, deze graag meenemen
● de materialen die meegegeven zijn om in te
werken (denk aan werkboekjes, methodeboeken
etc)
Belangrijke data
De Pinkstervakantie is van DV 1 juni tot en met 5 juni 2020.
Terugblik dodenherdenking 4 mei
We zien terug op een waardige (aangepaste)
dodenherdenking afgelopen maandag op de begraafplaats
achter de Hervormde kerk. Fijn dat enkele leerlingen van
groep 8 hieraan een bijdrage konden verlenen....
Bouwnieuws
De aannemer is volop bezig om de verkeersmaatregelen
rondom de school te realiseren, en het vordert gestaag. U
kunt het volgende week allemaal zien...
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Van onze Medezeggenschapsraad
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
D.V. 18 mei hoopt de MR weer te vergaderen. Zoals
eerder aangeven zijn wij een vertegenwoordiging van
jullie als ouders en het onderwijsgevende personeel.
Daarom willen wij bij deze weer een oproep doen of er bij
jullie punten leven die jullie graag besproken zouden zien
in de MR.

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

Jullie kunnen hierbij denken aan organisatorische,
praktische en/of onderwijskundige zaken, uiteraard zijn
allerhande tips en ideeën ook van harte welkom. De
punten kunt u dan voor 14 mei doorgeven via
mr@smdblangbroek.nl.
Met vriendelijke groet,
Hans, Aline, Corine en Jos
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