Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 12 juni 2020
De school is weer open
Vanaf afgelopen maandag 8 juni is de school weer open...
Alle kinderen zijn er weer, zoals ‘vanouds’ ….fijn!
Protocol (nogmaals)
Als school volgen we het protocol van de PO raad. De
voornaamste regels zijn:
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand
bewaard te worden.
• Tussen personeelsleden onderling moet zoveel
mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
• Tussen leerlingen en leerkrachten moet zo
mogelijk 1.5 meter afstand bewaard worden.
• Ouder(s)/verzorger(s) komen in principe niet op
het schoolplein of in de school.
• Ouders komen alleen wanneer ze hun kinderen
wegbrengen of ophalen, nemen afscheid bij het
hek en vertrekken na het brengen en halen direct
weer naar huis.
• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun
handen wassen.
• Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met
dezelfde groep of klas.
• Na school gaat iedereen direct naar huis of naar
de BSO. E.e.a. is met BSO’s afgestemd.
Maatregelen die op school genomen zijn, en blijven
gelden (nogmaals)
• Vanaf 8.35 uur zal het hek van het hoofdplein en
van het kleuterhek open gaan. De kinderen
worden niet eerder verwacht omdat er niet
gespeeld mag worden op het plein. Het is de
bedoeling dat de kinderen dan pas komen en
meteen naar de tegels/hoepels gaan van hun
groep;
• We handhaven daarbij het verzamelen voor
schooltijd op de gekleurde tegels, danwel de
hoepels voor de groepen 4, 7 en 8 achter de
school;
• Groep 1 en 2: Op het kleuterplein.

•

•

•

•
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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.
We handhaven de bestaande ingestelde
looproutes voor de school.

Komende weken nog continu-rooster
We werken tot het einde van dit schooljaar met een
continu-rooster. Dit alles vanwege de veiligheid (geen
ouders in de school, ook niet voor de tussenschoolse
opvang).
Het continu-rooster is dan ook als volgt:
1. Iedere dag van 8.45-14.30 uur (maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag);
2. Groep 1 tot en met 4 op vrijdag van 8.45-12.15
uur;
3. Op woensdag van 8.45-12.30 uur.
Gezondheid kinderen, ouders en leerkrachten
(nogmaals)
We hanteren de richtlijnen van de RIVM wat betreft
gezondheid en wel of niet naar school gaan.
•

•
•

•

•

•

Leerlingen,
ouders/verzorgers
en
onderwijspersoneel
blijven
thuis
bij:
neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen /
benauwd, tijdelijk minder ruiken / proeven,
verhoging (boven 38 graden Celsius) of koorts. Na
24 uur klachtenvrij mogen zij weer naar school;
Leerlingen blijven ook thuis als iemand anders in
huis benauwdheidsklachten heeft en/of koorts.
Ook hier: weer naar school na 24 uur klachtenvrij;
Als een leerling op school ziek wordt (of hier een
vermoeden van is), wordt het kind direct door een
ouder opgehaald. Ook broers en zussen gaan dan
mee naar huis.
Wanneer een leerling positief getest is op corona
moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en
de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft. Zie voor meer
informatie
over
thuisblijven:
https://lci.rivm.nl/leefregels
Als iemand in het huishouden van de leerling of
leerkracht getest is voor COVID-19 en een
positieve uitslag heeft, moet de leerling /
leerkracht wachten tot die persoon 24 uur
klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
Zie
voor
meer
informatie:
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthui
s
Leerlingen van wie gezinsleden tot een
risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld
van
fysiek
onderwijs
(beslissing
van
ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en
de behandelend arts.

Leerkracht ziek
Als een leerkracht ziek is, gaan we op zoek naar
vervanging. Soms zullen er creatieve oplossingen nodig
zijn. In het ergste geval kan er geen onderwijs gegeven
worden aan een groep en wordt de groep naar huis
gestuurd. Hierover wordt u natuurlijk geïnformeerd.
Groep 8 komende woensdagen
De ouders van groep 8 hebben we hier afgelopen dinsdag
al over geïnformeerd: in de laatste weken van dit
schooljaar heeft groep 8 nog 3 woensdagochtenden les,
waarvan enkele daarvan (wisselend per leerlingen)
kennismakingsochtenden zijn voor het voortgezet
onderwijs.
In overleg met juf Joke, leek ons niet verstandig, zowel
onderwijskundig alsmede vanuit veiligheidsredenen (geen
‘externe leerkrachten’ in de school) om voor deze 3
woensdagochtenden de leerlingen van groep 8 voor de
woensdag thuiswerk mee te geven (krijgen ze dinsdag
mee).
Bruidspaar Van der Wind-Huiting komt nu ‘echt’..
D.V. dinsdagmiddag 23 juni vieren we op school de
bruiloft van Juf Martine en Floris! Als kinderen en
collega's ontvangen we hen om 13.00 uur op school. In
groep 2 hebben we daarna een kinderreceptie voor de
bruid en bruidegom in petto!
Vervolgens hopen ze kort alle groepen langs te gaan en te
trakteren op...
Tegen half 3 komt het bruidspaar naar buiten zodat u als
ouders hen ook kunt bewonderen:-)
Daarna volgt nog een 'teamreceptie'. We kijken uit naar
deze feestelijke middag!
Agenda komende weken
Maandag 15 juni, 20.00 uur
Dinsdag 7 juli, 15.15-15.45 uur
Dinsdag 14 juli, 19.00 uur
Vrijdag 17 juli
Maandag 20 juli

Informatieavond BSO
Inloopmiddag ouders
Afscheid groep 8
Rapport uitreiken
Zomervakantie

Tweede rapport dit schooljaar
Zoals u uit dit bovengenoemde overzicht kunt zien, krijgt
uw kind/kinderen dit schooljaar ‘gewoon’ het tweede
rapport. Immers, ondanks het Afstandsonderwijs in deze
Coronaperiode, hebben de kinderen hun werk gewoon
kunnen doen, en hebben we als leerkrachten ook de
toetsen kunnen afnemen.
Wel is de periode door Corona natuurlijk heel anders
verlopen, wat ook een effect heeft (gehad) op de
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kinderen. We zullen als leerkrachten ook daarover het
een en ander beschrijven in het tweede rapport.
En laat duidelijk zijn: zijn er nu al bijzonderheden met uw
kind/kinderen, dan neemt de betreffende leerkracht nu al
contact met u op.

Nieuwe leerling groep 1 (van juf Alike en juf Cobie)
Op 27 mei is Thijmen Spies 4 jaar geworden! Hartelijk
welkom in onze groep Thijmen. We hopen dat je het snel
naar je zin hebt bij ons op school.
Ontwerplessen voor herinrichting schoolplein (van
meester Jos)
Zoals jullie allemaal vast wel hebben gezien gaat de
aanbouw van de school erg hard. Naast het aanbouwen
van twee lokalen zijn we ons als school ook aan het
oriënteren op een vernieuwd schoolplein.
Zo is er in de afgelopen week en zal er in de aankomende
week in elke groep een les gewijd worden aan het nieuwe
plein. Met de kinderen denken wij na over waar hun
behoeftes liggen, hoe we dit in hun ogen het beste kunnen
realiseren en wat in hun ogen zeker niet mag ontbreken.
Iedere groep geeft hier zijn eigen draai aan, zo mogen de
kinderen bijv. plaatjes van hun favoriete plein invullingen
uitknippen en een plekje geven op het schoolplein. Op
deze manier willen we de kinderen betrekken en
medeverantwoordelijk maken voor het realiseren van een
nieuw plein. Ook kunnen de kinderen zo hun creativiteit en
ideeën kwijt. We houden jullie op de hoogte.

In de nieuwsbrief van maart deelden wij met jullie dat Hans
Vervat aangegeven had te stoppen met de MR. Sinds dat
moment hebben wij diverse oproepen geplaatst, waar wij
geen reacties op hebben gekregen. Gelukkig kunnen wij
jullie nu melden dat Hans besloten heeft zijn tijd als MR-lid
nog te verlengen. Wij zijn heel blij met dit besluit en hopen
nog lang te mogen genieten van zijn ervaring en bijdrage
als MR-lid.
Met vriendelijke groet, Hans, Aline, Corine en Jos
Wenmorgen nieuwe kleuters
Beste ouders/verzorgers,
Aankomend schooljaar mag uw zoon/dochter na de
zomervakantie bij ons starten op school.

Dit is natuurlijk allemaal spannend. Bij deze willen wij uw
zoon/dochter uitnodigen voor de wenmorgen van 8 juli
2020 van 9.00-12.00 uur. Om 9.00 uur mag u hem/haar in
de klas bij de juf brengen en om 12.00 uur weer ophalen
bij het kleuterhek.
Uw zoon/dochter mag eten en drinken meenemen voor
het 10 uurtje.
Deze of volgende week komt de juf nog een tasje brengen
met spulletjes.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij het graag.
Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie
Van onze medezeggenschapsraad
Kerstvakantie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Voorjaarsvakantie
D.V. 22 juni 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.
Jullie kunnen hierbij denken aan organisatorische,
praktische en/of onderwijskundige zaken, uiteraard zijn
allerhande tips en ideeën ook van harte welkom.
Wij hebben gemerkt dat veel ouders wel punten hebben,
maar deze niet zo snel mailen. We willen aangeven dat wij
mailen als een laagdrempelige manier zien en hiermee aan
willen geven dat jullie niet hoeven te schromen mochten
er punten bij jullie leven. De punten kunt u dan voor 19 juni
doorgeven via mr@smdblangbroek.nl.

Goede Vrijdag / Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Maandag 19 Oktober 2020 t/m
Vrijdag 23 Oktober 2020
Maandag 21 December 2020 t/m
vrijdag 1 Januari 2021
Maandag 22 Februari 2021 t/m
vrijdag 26 Februari 2021
Vrijdag 2 April 2021 t/m
maandag 5 April 2021
Maandag 26 April 2021 t/m
vrijdag 9 Mei 2021
Donderdag 13 en
vrijdag 14 mei 2021
Maandag 24 Mei 2021
Maandag 19 Juli 2021 t/m
vrijdag 27 Augustus 2021

Vervolg Leefstijllessen (van Julia en Jaëlle)
Gastlessen!

Voor alle data geldt: D.V.

Een aantal maanden geleden voor COVID19 hebben wij als
groep 6 gastlessen gehad met daarin het onderwerp: voel
jij je lekker tour! daarbij waren er twee mensen met
allebei een ander onderwerp maar wel van voel jij je
lekker tour! er was een mevrouw: Diane en een meneer:
Gieljan!
Diane was voor eten en drinken en hoe je daarbij fit kunt
blijven.
Bijvoorbeeld hoeveel suiker er in dingen zit! en wat je kunt
nemen voor een weekkeuze en een dagkeuze! en we
deden kleine opdrachtjes een daarvan was: een wrap
maken met fruit dat was super leuk! En met Gieljan
gingen we sporten en dat was nog leerzaam ook
ondertussen gingen we rekenen en lezen en nog wat
andere vakken en daarbij deden we sportoefeningen dat
was erg grappig en leuk! en in de komende periode komen
er nog meer gastlessen van Gieljan met opdrachten op het
plein! daar hebben we weer heel veel zinin!
Met vriendelijke groet, Groep 6
gemaakt door Julia Overvest en Jaelle Kemp .
Aanstaande maandag 15 juni: Informatie-avond
Buitenschoolse Opvang door Chr. Kinderopvang
BijdeHandjes
Aanstaande maandagavond 15 juni 2020 is er om 20.00 uur
een Informatie-avond op de school. De Chr. organisatie
voor Kinderopvang ‘BijdeHandjes’ is dan in ons midden om
u te informeren over Buitenschoolse Opvang, wat zij
voornemens zijn om in onze school te gaan opzetten en uit
te voeren.
Alle ouders/verzorgers die zich reeds eerder hadden
opgegeven voor BSO in onze ouders, zijn reeds persoonlijk
voor deze Informatie-avond uitgenodigd. Maar wellicht
heeft u ook belangstelling, of weet u een ander die ook
belangstelling heeft. Wees welkom....!
U krijgt enerzijds uitleg, en daarna kunnen de betreffende
kinderen worden ingeschreven, waarover u ook uitleg
krijgt.
Verder: ‘BijdeHandjes’ zoekt ook nog een pedagogisch
medewerker om in onze school werkzaam te kunnen zijn.
Zie daarvoor de advertentie in deze Nieuwsbrief.
Bouwnieuws
Afgelopen maandag was het ‘hoogste punt’ van de
uitbreiding van de school bereikt. Volgende week gaat de
aannemer verder met het plaatsen van de wanden,
waarvoor groep 2 volgende week woensdag een dagje zal
moeten uitwijken naar het lokaal van groep 1.

Vacature Medewerker BSO (voor
‘BijdeHandjes’)
Vind jij het leuk om met kinderen van de
basisschoolleeftijd op te trekken? Ze uit te dagen
en leuke activiteiten met ze te ondernemen?
Vanaf oktober 2020 zoeken wij, in samenwerking
met de school, een enthousiaste BSO
medewerker.
Wat ga je doen?
Jij wacht kinderen na schooltijd op en zorgt voor
een gezellig tafelmoment met wat eten en
drinken zodat de kinderen hun verhaal kunnen
doen.
BSO betekent voor de kinderen vrije tijd met
activiteiten zoals spelletjes, knutselen, spelen in
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de bouw-of poppenhoek, boekjes lezen, buiten
spelen, ravotten of gewoon lekker niets doen.
Dus na het tafelmoment tijd voor actie! En jij
vindt het geweldig om actief met ze mee te
spelen.
Met behulp van het activiteitenprogramma
Doenkids ga je leuke dingen ondernemen met de
kinderen.
Als ouders hun kind komen ophalen vertellen de
kinderen enthousiast dat ze een leuke middag bij
je hebben gehad.
Jij:
•
•
•
•

•
•

•

Voelt je thuis bij de christelijke school en
bij de christelijke identiteit van onze
kinderopvang organisatie;
Bent beschikbaar op een aantal
middagen in de week;
Neemt initiatief en onderneemt graag
leuke dingen met kinderen;
Beschikt over een relevante opleiding op
minimaal MBO 3 niveau zoals Sport en
bewegen, pedagogisch medewerker of
onderwijsassistent;
Bent in het bezit van rijbewijs B;
Bent flexibel en betrokken op
buitenschoolse
opvang.
Hiermee
bedoelen we dat je snel activiteiten uit de
mouw kunt schudden mocht dit nodig zijn
en je wilt je graag inzetten voor je team
en locatie;
Hebt affiniteit met sport & spel of met
scouting & buitenbeleving;

Een dienstverband van een nog nader overeen te
komen aantal uren week. De functie valt in schaal
6 conform CAO Kinderopvang. We bieden een
reiskostenvergoeding, 8% vakantietoeslag,
pensioenregeling
en
diverse
opleidingsmogelijkheden. Je komt in een
enthousiaste,
informele,
groeiende
en
mensgerichte organisatie met ruimte voor eigen
inbreng en ontwikkeling.
Gaat dit over jou?
Stuur dan je motivatie + CV uiterlijk woensdag 24
juni 2020 naar directeur@smdblangbroek.nl.
Tenslotte
De formatie voor het schooljaar 2020-2021 is rond. Zijn
we blij. De formatie wordt tijdens de gezamenlijke
vergadering van bestuur en medezeggenschapsraad d.d.
22 juni 2020 vastgesteld, waarna wij u in de Nieuwsbrief
d.d. 26 juni 2020 over de formatie/groepen zullen
informeren.
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur

Voor ons is ieder kind uniek! Dat geldt ook voor
elke medewerker die bij ons werkt. Elke dag zorg
je voor een goede start voor ieder kind. Liefdevol
en enthousiast. Hoe dat er uit ziet? Daar kunnen
we je van alles over vertellen, maar waar het
vooral op neer komt is dat kinderen het liefste bij
ons komen.
Wij bieden:
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