Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 22 mei 2020
School gaat weer open
Afgelopen dinsdagavond is tijdens de persconferentie
bekend geworden dat het basisonderwijs per 8 juni
volledig open gaat, op voorwaarde dat in de komende 2
weken vast komt te staan dat dit veilig is. In de week van
1 juni wordt hier een definitief besluit over genomen.
Voor het basisonderwijs komt een nieuw protocol van de
PO raad voor de periode na 8 juni. Dit protocol is
volgende week woensdag 27 mei 2020 klaar. Donderdag
28 mei bespreken we binnen bestuur en team wat dit
protocol voor onze school en organisatie betekent.
Vrijdag 29 mei hopen we u te informeren over de plannen
na 8 juni.
Alhoewel de school volledig open mag, zullen we daarin
wel de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen blijven
nemen. Immers, veiligheid en ‘niet te grote drukte’ is
onze verantwoordelijkheid, ook voor het basisonderwijs.
Dit betekent dat we schooltijden en organisatie
hoogstwaarschijnlijk op een andere wijze vorm zullen
geven. Alles, voor de veiligheid van de kinderen en van u
als ouders/verzorgers. Kortom: u verneemt nog nader...
Dus: volgende week nog ‘helft van de onderwijstijd’
Het bovenstaande betekent wel dat volgende week de
laatste week is van ‘helft onderwijstijd’. Nog eenmaal de
schooltijden:
• 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 (nogmaals)
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
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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.

Inloopmiddag 26 mei 2020 vervalt
Vanwege de Corona-maatregelen vervalt de inloopmiddag
d.d. 26 mei a.s.

geslagen. Volgende week gaan ze verder met de
bouwvoorbereidende werkzaamheden.

Verjaardag
Vorige week zaterdag was ondergetekende jarig. Het was
voor ons een grote verrassing dat een grote doos met
tekeningen en werkjes van alle leerlingen bij ons thuis
werd bezorgd. Heel erg leuk…..
Ook kregen we van veel gezinnen een kaartje via de post.
En…..had u als ouders een geldbedrag bijeen gebracht
waarmee ondergetekende een drietal ‘bonnen’ en een
‘flesje drank’ heeft ontvangen.
Maar…..dit moest ik wel ‘verdienen’ door het ‘goed
oplossen’ van een topografische rebus in alle klassen. En
dat 2 keer….vanwege de shifts waarmee we nu werken…
We zien dan ook terug op een fijne verjaardag afgelopen
maandag op school. U heeft mij teveel verwend; teveel…..
Maar op deze wijze wil ik u daar hartelijk voor bedanken.
De SmdB Langbroek kent een zeer grote mate van
ouderbetrokkenheid. Daar mogen we dankbaar voor zijn!
Tenslotte
Aanstaande maandag heb ik een gesprek met een
christelijke instelling die de buitenschoolse opvang op
school gaat verzorgen. Volgende week meer daarover.
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,

Bouwnieuws
Afgelopen maandag hebben de hei-werkzaamheden naast
de school plaatsgevonden. Maar liefst 12 palen zijn

Meester Breugem, directeur
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