Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 13 november 2020
•
SmdB-Insectenhotel
Zojuist heeft het eindoverleg met de Projectleider van de
nieuwbouw plaatsgevonden. Als kado voor de school
bracht de Projectleider een enorm insectenhotel
mee....zijn we heel blij mee....krijgt binnenkort een plaats
in de schooltuin!

•

•
•
•

•

Juf Elise is positief getest op Corona, en is ook
herstellende thuis, samen met haar gezin. Als
alles goed gaat, mag zij in de loop van volgende
week weer terug op school komen;
Juf Corine van de Lagemaat is positief getest op
Corona, en is ook herstellende thuis. Naar
verwachting komt zij over een week weer terug
op school;
Juf Marja is negatief getest op Corona, maar is
nog thuis aan het herstellen van een flinke griep;
Juf Anna is getest op Corona, en wacht nog op de
uitslag;
Twee leerlingen van groep 8 zijn positief getest
op Corona, en blijven samen met het gezin thuis
in quarantaine;
Bij 6 gezinnen is er sprake van een positieve test
in het huishouden, waardoor deze gezinnen in
quarantaine zijn.

Naar omstandigheden mag het met alle positief getesten
redelijk goed gaan.

Corona-update vrijdag 13 november 2020
We zien terug op een heel intensieve en spannende week
voor zowel de school, alsmede verschillende gezinnen in
Langbroek en omgeving....
Het Corona-virus heeft vele positieve besmettingen
teweeg gebracht in en om de school. Om de dag geven wij
u een update, waarvoor we vandaag de Nieuwsbrief
kunnen gebruiken.
Wat is de stand van zaken:
•

Juf Joke is positief getest op Corona, en is nu
herstellende en is samen met haar gezin in
quarantaine. Als alles goed gaat, mag zij na
volgende week weer terug op school komen;

Ons gebed is of de Heere het personeel van de school,
maar ook alle gezinnen wil behoeden en bewaren.
In het licht van het bovenstaande: het rooster voor
volgende week (op basis van huidige situatie):
Groep 1: gewoon alle dagen school;
Groep 2: gewoon alle dagen school;
Groep 3: gewoon alle dagen school (ma-do juf Ineke en vr
juf Marja – onder voorbehoud -);
Groep 4: gewoon alle dagen school;
Groep 5: ma, wo, do en vr meester Nathan. Dinsdag een
dag Afstandsonderwijs, waarvoor meester Nathan nog
nadere instructies geeft;
Groep 6:
• Maandag: afstandsonderwijs op school; dit doen
we door middel van teams;
• Dinsdag: afstandsonderwijs thuis;
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•
•
•

Woensdag: reguliere schooldag met combinatie
5-6a en 6b-7;
Donderdag: afstandsonderwijs thuis;
Vrijdag: afstandsonderwijs op school;

Groep 7: gewoon alle dagen school;
Groep 8:
• Maandag, dinsdag: afstandsonderwijs op school;
dit doen we door middel van teams;
• Woensdag: gewoon school (juf Loïs);
• Donderdag en vrijdag: afstandsonderwijs thuis.
Op de bovengenoemde wijze hopen we dat het onderwijs
gewoon doorgang kan vinden, zij het op enige aangepaste
wijze. Wij vragen hiervoor uw begrip.
En: bent u niet in staat om uw kind, bij een dag
Afstandsonderwijs, thuis op te vangen: geef dit even door
aan de school, dan kan uw kind hier op school zelfstandig
werken.
Oud papier
Volgende week woensdag 18 november wordt het oud
papier in Langbroek weer opgehaald.
Bestuursvergadering
Volgende week maandag 16 november is er een
bestuursvergadering, voor een deel ook samen met de
Ledenraad van onze school (online).

De bakken werden uit de kast gehaald en de lego werd
gevonden. Maar ook de puzzels en de spelletjes. Koken in
het keukentje of rijden met de verschillende auto's over
het speelkleed. De tent was ook een fijne rustig plek waar
de kinderen zich even in konden terug trekken. Samen
werd er besloten om naar buiten te gaan. In de speeltuin
hebben de kinderen lekker gespeeld. Klimmen op het rek
of schommelen. Dit wilden de kinderen wel vaker doen.
Op de groep hebben de kinderen nog heerlijk samen
gespeeld en groente gegeten en wat gedronken. Als snel
was het al weer tijd. Daar stonden de mama's al om de
kinderen op te halen. De middag is omgevlogen.
Dit zijn een paar kleine dingen die de kinderen mogen en
kunnen doen op de bso.
Volgende week gaan we koken met de kinderen. We zijn
benieuwd wat de kinderen gaan maken.
We zullen proberen regelmatig u te berichten wat erin de
bso week gebeurd.
Bent u ook benieuwd naar de bso middagen en wat we er
allemaal doen. Of wat we mogelijk is voor u en uw kind.
Neem gerust contact op.
Groetjes Maaike van der Lee

Medezeggenschapsraad
Volgende week maandag 16 november vergadert ook de
Medezeggenschapsraad van onze school (online).
Oudercommissie
Volgende week dinsdag 17 november is er een
vergadering van de Oudercommissie van onze school
(online).
Maandag 2 november 2020: opening buitenschoolse
opvang in de school!
Maandag 2 november was de opening van de bso. Wat
was het gezellig. Er waren twee kinderen die bij de
opening aanwezig waren. Deze kinderen mochten hadden
de eer om de bso te openen. Door aan de strik te trekken
was de deur naar de bso geopend.
Voorzichtig liepen de kinderen de groep op. Wat is het
mooi geworden. Het speelgoed daar wisten de kinderen
wel wat mee. Eerst even aan tafel. Daar stonden heerlijk
fruitspiesje voor de kinderen klaar. Onder het genot van
het fruit en drinken mochten de kinderen hun verhaal
doen. Wat kunnen ze al goed alles over school en thuis
vertellen. En ook wat ze graag zouden willen doen op de
bso. Het wordt tijd om al het speelgoed te ontdekken.

Meeleven (1)
We leven mee met de juf Corine van de Lagemaat, haar
man Peter, Ninthe en de verdere familie. Gisteravond is
de moeder van Peter na een zeer ernstig ziekbed
overleden. Zij woonde in Scherpenzeel. Wij wensen hen
Gods’ nabijheid toe.
Meeleven (2)
Ook leven we mee met meester Nathan en zijn familie.
Gisteren is de oma van Nathan (mevrouw Veenendaal uit
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Woudenberg) overleden. Het Corona-virus is haar fataal
geworden. Volgende week dinsdag wordt oma begraven,
waardoor meester Nathan dan niet aanwezig is op school.
Meeleven (3)
We leven mee met juf Nelleke de Heus en haar familie.
Als gevolg van het Corona-virus zijn in ruim een week tijd
zowel een oom als tante in Uddel overleden. Ook deze
familie wensen wij de hulp van de Heere toe.
Zoals beloofd: informatie over het zendingswerk van
Martijn en Daniëlle Overvest
Hartelijk bedankt voor het medeleven dat we van velen
ontvingen rondom de uitzenddienst. We hebben dit als
heel indrukwekkend ervaren en gaan met Gods zegen op
pad. We zijn uitgezonden vanuit de Hervormde Gemeente
Langbroek om als zendingsechtpaar te werken onder
vluchtelingen in Nederland. Zending in eigen land. We
hoeven niet meer ver weg te gaan om de volken te
bereiken (Mat. 28:16-20), ze wonen bij ons om de hoek
op het AZC in bijvoorbeeld Leersum. We doen dit werk via
stichting Gave. Gave helpt christenen in Nederland
invulling te geven aan de Bijbelse roeping van het omzien
naar vluchtelingen. (o.a. Deut. 10:17-19, Mat. 25:34-36).

Vele vluchtelingen uit Eritrea volgen inmiddels een
Facebookpagina waar het Evangelie wordt gedeeld en
waar via de chat gesprekken worden gevoerd. Een van de
laatste posts op Facebook was bijvoorbeeld Psalm 100:3:
Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en
niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide. Zo’n
4.000 Eritreeërs zien zo’n post.
We hopen dat je op deze manier een indruk hebt
gekregen van het werk dat we doen. We zijn heel
dankbaar dat we op zo’n bijzondere plek mogen werken.
We sturen nieuwsbrieven om betrokkenen op de hoogte
te houden van ons werk en hen aan te moedigen concreet
voor het werk te bidden. Als je het leuk vind om
nieuwsbrieven te ontvangen kan je dat doorgeven via
www.gave.nl/martijnendanielleovervest
Een bijzonderheid in ons werk is dat we voor ons inkomen
volledig afhankelijk zijn van structurele giftgevers. Als je
ons werk wilt steunen kan dat via
www.gave.nl/martijnendanielleovervest of door een gift
over te maken naar NL81 INGB 0007 0996 41 t.n.v.
Stichting Gave o.v.v. Martijn en Daniëlle Overvest.

Tenslotte
Best wel een wat sombere Nieuwsbrief....

Daniëlle werkt inmiddels 3,5 jaar als manager
bedrijfsvoering waarin ze leiding geeft aan alle
ondersteunende afdelingen. Sinds mei is ook Martijn
gestart bij Gave. Enerzijds geeft hij leiding aan projecten,
anderzijds gaat hij aan de slag als AZC pastor (i.v.m.
corona maatregelen is dit laatste nu nog lastig). Dit doet
hij naast zijn studie theologie.
Een voorbeeld van een project is komopdethee.nl. Dit is
een website die als doel heeft om vluchtelingen een stap
verder te helpen in hun geloofsleven op een manier die
aansluit bij hun taal en cultuur. Dit gebeurt door via social
media bijbelteksten en filmpjes (overdenkingen,
getuigenissen, cursussen, liederen, etc) te verspreiden
onder die groepen, om uiteindelijk via internet contact te
krijgen.

Anderzijds mag er ook dankbaarheid zijn voor al het
goede dat we dagelijks uit de hand van de Heere mogen
ontvangen, zowel in het kleine als het grote.
We hoorden ook dat de plaatselijke Oud Ger.Gem. in Ned.
deze week Dankdag mocht houden, waarbij de kleine
Nathan Imminkhuizen (broertje van Ruben en Julian)
mocht worden gedoopt. Een dierbaar moment....
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur
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