Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 19 juni 2020
De aannemer op bezoek
Gisteren, donderdag, kwam de aannemer (Peter) op
bezoek bij zowel groep 1 als groep 2. Dit was natuurlijk
prachtig (aanschouwelijk onderwijs) aangezien de
groepen werken aan het werken aan het thema
‘bouwen’!

Update 17 juni 2020: Adviezen aangepast voor
kindercentra en groep 1 en 2 van de basisschool
(overgenomen van RIVM)
Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen
voor kinderen met neusverkoudheid aangepast.
Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER
KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij
een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARSCoV-2-infectie of een volwassen gezinslidhebben met
klachten passend bij COVID-19.
Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in
groep 1 of 2 van de basisschool zitten. Ook zij mogen bij
neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school. Deze
nieuwe adviezen worden zo snel mogelijk verwerkt in de
protocollen.

En daarna mochten de kinderen van de groepen op de
bouw gaan kijken....geweldig...

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: 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;
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• 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.
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.
Vervangingen volgende week
Groep 2: dinsdagmorgen 23 juni, juf Joanne (ipv juf
Martine);
Groep 4: dinsdag 23 juni en vrijdag 26 juni: meester Bert
(ipv juf Ineke).
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.
Bruidspaar Van der Wind-Huiting komt volgende week
dinsdag naar school!
Volgende week 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
Dinsdag 7 juli, 15.15-15.45 uur
Woensdag 8 juli, 9.00-12.00 uur
Dinsdag 14 juli, 19.00 uur
Vrijdag 17 juli
Maandag 20 juli

Inloopmiddag ouders
Wenmorgen nieuwe kleuters
Afscheid groep 8
Rapport uitreiken
Zomervakantie

Vervolg na Informatie-avond BSO met Chr. Instelling
voor kinderopvang ‘BijdeHandjes’ (herhaling bericht van
afgelopen maandag)
Geachte ouders, verzorgers,
Zojuist heeft de Informatiebijeenkomst Buitenschoolse
Opvang plaatsgevonden. Eea is verzorgd door de chr.
instelling voor kinderopvang 'BijdeHandjes', die binnen
veel basisscholen met onze identiteit werkzaam is.
Voor nu is de actie dat we binnen enkele weken een
volledig inzicht krijgen welke ouders/verzorgers van
Voorschoolse Opvang dan wel Buitenschoolse Opvang
gebruik willen gaan maken.
Bijgaand treft u de betreffende Interesselijst aan (is u
reeds toegezonden). Deze kunt u invullen en uiterlijk DV
volgende week vrijdag 26 juni 2020 bij de directeur
inleveren.
Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag / Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Bouwnieuws
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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

Volgende week wordt het staalplaatdak gerealiseerd.
Verder worden ook de buitengevels geplaatst.

Als ouders hun kind komen ophalen vertellen de
kinderen enthousiast dat ze een leuke middag bij
je hebben gehad.
Jij:
•
•
•
•

•
•
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
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.

•

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;

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:
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.
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Gaat dit over jou?
Stuur dan je motivatie + CV uiterlijk woensdag 24
juni 2020 naar directeur@smdblangbroek.nl.
Benoeming
Afgelopen maandag is juf Lisanne Kemp benoemd tot
leerkracht bij onze school. Juf Lisanne is al bekend bij ons,
aangezien zij stage heeft gelopen en nu haar LIO doet. Aan
het einde van dit schooljaar is zij gediplomeerd-leerkracht.

Ons verlangen is dat vluchtelingen in Nederland zich gezien
en geliefd weten door God en medemensen. Hier zetten we
ons voor in bij stichting Gave.
Vind je het leuk om meer over ons werk te lezen en/ of
betrokken
te
raken?
Zie
www.gave.nl/martijnendanielleovervest
Hartelijke groet,
Martijn en Daniëlle Overvest

Van harte welkom juf Lisanne! In het nieuwe schooljaar
2020-2021 wordt juf Lisanne leerkracht van groep 4.
Bestuursvergadering
en
vergadering
Medezeggenschapsraad
Volgende week maandagavond vergadert zowel de
Medezeggenschapsraad alsmede het schoolbestuur.
Tenslotte
1. De formatie voor het schooljaar 2020-2021 is rond.
Zijn we blij mee. 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;
2. Verder: volgens de weerberichten wordt het
volgende week een week met warm weer. Juist
deze week is het klimaatsysteem binnen de school
weer volledig ingericht. Dus: in de school is het bij
warm weer prima uit te houden. Vanwege het
warme weer zullen we volgende week vrijdag met
de kinderen water-activiteiten doen.....;
3. En: aanstaande zondag is het vaderdag. Dan
mogen we onze vaders ook verwennen....Maar
wat dat is....dat houden de kinderen nog geheim...
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur

Wereldvluchtelingendag: Bid je mee voor vluchtelingen?
Zaterdag 20 juni is het wereldvluchtelingendag. 70,8
miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, geweld en
onderdrukking en meer dan de helft van hen is kind. Deze
week denken we in het bijzonder aan hen in onze gebeden.
Bidden jullie mee? Bid bijvoorbeeld voor de circa 1.000
vluchtelingen in Nederland die Bijbelstudies (nu online)
bezoeken. Velen zoeken God en hebben het verlangen Jezus
te volgen.
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