Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 4 december 2020
Weer opstarten
Vanmorgen heeft (opnieuw) crisisoverleg plaatsgevonden
met de GGD, met de Arbo-dienst en met de
burgemeester.
Besloten is dat er geen beletselen meer zijn, zowel vanuit
de schoolorganisatie als in het kader van de
volksgezondheid, om de school nog langer dicht te
houden.
Dus: vanaf aanstaande maandag 7 december gaat de
school weer OPEN, gewoon op de gebruikelijke lestijden.
Dankbaar
Dankbaar zijn voor het herstel van onze leerkrachten.
Behalve juf Marja en juf Ineke is al het
onderwijspersoneel weer in staat om hun werk op school
op te gaan pakken. Daar mogen we de Heere God voor
danken.
We bidden voor juf Marja en juf Ineke, dat ze weer mogen
herstellen om hun taken op school spoedig op te kunnen
pakken.
Gezinnen
Ook zijn we dankbaar dat de virusuitbraak onder de
gezinnen gestopt lijkt te zijn. Van de 22 gezinnen die te
maken hebben gehad met positieve besmettingen, zijn er
nu nog 2 gezinnen in quarantaine.
Wij danken voor Gods’ bewaring en wensen de gezinnen
die nog in quarantaine zitten een spoedig herstel toe. Ook
denken we aan de gezinnen waar, mede als gevolg van
Corona, afscheid genomen moet worden van een
familielid. Aangrijpend....
Het virus is ‘grillig’ en heeft vaak een nasleep van
moeheid en het ontbreken van geur/smaak.....Sterkte
daarbij...

Dank voor uw meeleven
Als school hanteren we het concept
‘Gemeenschapsschool’, wat ook helemaal past bij
Langbroek en omgeving...
We moesten daaraan denken....al die kaartjes en
attenties die u ondergetekende en het personeel stuurt
om het personeel te (onder)steunen in deze akelige
Corona-tijd en om het personeel ‘een hart onder de riem
te steken’....heel aardig van u!
Actie tulpenbollen
Deze is zeer geslaagd....grote opbrengst voor het nieuwe
schoolplein....maar daarover volgende week meer...
Voor het geval u dat nog niet heeft gedaan: geeft u
maandag het geld mee met u kind/kinderen? Dank!
Drempelonderzoek (van juf Joke)
Op DV dinsdag 8 december wordt in groep 8 het
drempelonderzoek afgenomen. We toetsen de
onderdelen taalverzorging, woordenschat, rekenen,
begrijpend lezen en technisch lezen. Het is de bedoeling
dat het allemaal direct wordt nagekeken en
doorgestuurd.
Als alles volgens plan verloopt krijgt u de uitslag van de
NIO en van het drempelonderzoek gelijk terug. Op deze
manier hebben we een goed overzicht van welk niveau
uw kind kan.
Heerlijk.....nu weer een gewone schoolweek.
En nu weer een gewone schoolweek.....
Volgende week vrijdag 11 december houden we de
(uitgestelde) spelmorgen.... Let op: het is dan wel een
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GEWONE schooldag > dus vrijdagmiddag is er gewoon
school! Voor meer informatie: zie stukje hieronder...
Vervangingen volgende week
Groep 3:
Maandag, dinsdag en woensdag: juf Sieneke
Donderdag en vrijdag: juf Anneleen
Groep 5:
Maandag 7 december: juf Loïs (ipv meester Nathan)
Ook volgende week weer BSO
Volgende week is er weer BSO; gewoon op de
gebruikelijke tijden.
Opnieuw looproutes
Met ingang van volgende week hanteren we opnieuw de
eerder ingestelde looproutes, MAAR waarbij de groepen 5
tot en met 8 ALLEMAAL via de hoofdingang binnen
komen.
Ontsmettingspalen
Bij de beide ingangen van de school staan er
ontsmettingspalen waar de leerlingen, maar ook
volwassenen, hun handen kunnen (en moeten)
ontsmetten.

Mondkapjes
Met ingang van volgende week draagt het
onderwijspersoneel mondkapjes in de school, met
uitzondering van in de klas.
Hygiëne voorschriften en standaardregels vanaf 7
december
Omdat corona ook op onze school aanwezig is geweest,
willen we nogmaals de regels en voorschriften onder de
aandacht brengen.
In en uit school en tijden
Ouders brengen en halen de kinderen op, op het plein in
de vakken. De bovenbouw mag het plein op bij het hek
dicht bij de hoofdingang. De onderbouw mag het plein op
bij het andere hek. Blijf niet op de straat hangen en ga
direct weg als de kinderen er (gebracht) zijn. Op dit
moment zijn er twee ingangen van de school. Bij deze
twee ingangen zullen zuilen komen met
desinfectiemiddel.
Groep voor groep gaat naar binnen en elk kind ontsmet
zijn of haar handen. Als de bel gaat, gaan de kinderen per
groep op de gekleurde tegels/ aangegeven plek staan. Bij
de ingang van de bovenbouw gaan achtereenvolgens
groep 8, groep 6, groep 7 en groep 5 naar binnen. Bij de
kleuteringang gaan achtereenvolgens groep 1, groep 2,
groep 3 en groep 4 naar binnen.
Bij het naar binnen gaan houden de groepen afstand van
elkaar en geven elkaar de gelegenheid om hun handen te
ontsmetten. De kinderen ontsmetten bij de ingangen hun
handen in de ochtend en na het buitenspelen.
De beide hekken zullen om 08.35u opengaan. De kinderen
mogen dan even op het plein spelen, totdat de bel gaat.
Na het luiden van de bel gaat elke groep naar de plek
waar ze moeten wachten op de juf of meester.
Na wc-gebruik wassen de kinderen goed hun handen
en/of ontsmetten dit met dit desinfectiemiddel in de klas.
Schoonmaken van het lokaal wordt gedaan door de
schoonmaker. Deurklinken worden door de leerkrachten
ontsmet.
Gebruik tegels door de groepen:
Bij de hoofdingang zullen de volgende groepen zich
verdelen over de volgende kleuren na het luiden van de
bel:
Groep 5: de gele tegels
Groep 6: de blauwe tegels
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Groep 7: de rode tegels

Spelmorgen
De spelmorgen komt er weer aan.

Groep 8: de groene tegels
Bij de kleuteringang zullen de volgende groepen zich
verdelen over de volgende plekken na het luiden van de
bel:
Groep 1: bij de schuur
Groep 2: bij de oranje prullenbak
Groep 3: bij de zandbak
Groep 4: bij het houten hekje en het tuintje vlak bij de
ingang

Die gezellige morgen waarop we met de kinderen en een
heleboel ouders een hele morgen spelletjes spelen! Op
DV vrijdag 11 december is het zover. Alleen gaat het dit
jaar wel een beetje anders. Geen ouders in de school
betekent ook: niet helpen bij de spelmorgen. Dat is erg
jammer. Toch gaat de spelmorgen voor de kinderen
gewoon door! De leerkrachten organiseren het dit jaar
met hun eigen groep in het eigen klaslokaal. En aan het
einde van de dag gaan de kinderen allemaal met iets
lekkers en iets leuks naar huis!
Belangrijk voor u:
•

Uw kind hoeft deze morgen zelf geen eten en
drinken mee te nemen

Regels ouders/externen in de school
Op dit moment is het verboden voor externen en ouders
om in de school te komen. Gesprekken zullen online
gevoerd moeten worden en gastlessen/clinics worden
afgemeld of verzet. Gaat een klas naar een clinic toe, kan
dit wel doorgang vinden. Kopiëren door externen mag
alleen na schooltijd.
Spullen mee naar school
Wij verwachten dat de kinderen alle spullen die zij van
school meegenomen hebben weer in goede staat
meenemen naar school. Wij verwachten dat de kinderen
op maandag 7 december alle spullen weer bij zich
hebben. Denk hierbij aan alle schriften en boeken
(onderbouw) alsmede aan Chromebooks (met oplader),
wisbordjes en eventueel extra meegenomen werk
(bovenbouw).
Meldingen van ziekten/afwezigheid
Ondanks dat de school weer opengaat, kan het zijn dat er
kinderen niet kunnen komen door ziekte bij zichzelf of in
het gezin. Wij verwachten dat u dit telefonisch meldt bij
school, zodat wij hiervan op de hoogte zijn. Ook als uw
kind weer naar school mag, willen wij dit telefonisch
gemeld hebben. Zo houden wij zicht op wie er wel/niet
aanwezig is op school. Zit uw kind thuis in quarantaine,
gaat voor dit kind ook weer thuisonderwijs in.

School-soep
De Opvang-klas heeft deze week heerlijk school-soep
klaargemaakt...Maar eerst werd de soep ‘gekeurd’ door
keurmeester Teun....

Het kan ook zijn dat er een leerkracht ziek wordt.
Wanneer dit gebeurt, zal het protocol in werking gaan.
Allereerst proberen we dit intern op te lossen met
vervanging. Lukt dit niet dan zal er weer overgegaan
worden tot thuisnderwijs voor desbetreffende groep.
NIO (juf Joke)
In de volgende Nieuwsbrief volgt hierover nadere
informatie.

Kerstvieringen-2020
Vanwege de Corona-situatie zijn we genoodzaakt om de
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kerstvieringen dit jaar anders te doen, maar dat begrijpt u
heel goed. Binnenkort volgt daar nadere informatie over.

Tenslotte
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur
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