Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 12 maart 2021
Geboren
Afgelopen maandag 8 maart 2021 is er een zoon geboren
bij Juf Martine van der Wind en haar man Floris. Zijn
namen zijn Boaz Jan, met als roepnaam Boaz. Met
moeder en zoon gaat alles goed. Wat zijn we blij met
hen….
Namens de school feliciteren we juf Martine en Floris
hartelijk met de geboorte van Boaz en wensen hen Gods’
Zegen toe.
Adres:
Fam. F. van der Wind-Huiting
Hei- en Boeicopseweg 62A
4126 RK Hei- en Boeicop

Groep 1
Een hartelijk welkom voor Bas van Laar die afgelopen
week 4 jaar is geworden! Welkom in groep 1 Bas, we
hopen dat je het snel naar je zin zult hebben!
Inmiddels telt onze groep al 19 leerlingen...4 meisjes en
15 jongens!!
Zendingsgeld
Om alle misverstanden weg te nemen: iedere maandag
mogen de kinderen weer hun zendingsgeld meenemen.
We sparen zo als school een mooi bedrag bij elkaar, wat
we bestemmen voor de GZB, voor Woord & Daad en voor
de Mbuma-zending!
Crea-middag Pasen
Het duurt nog wel even….maar dinsdagmiddag 30 maart
a.s. hebben we in alle groepen een creatieve middag in
het kader van de komende Paasdagen. In alle groepen
gaan we mooie dingen maken.
AVI
We hebben het al meer benoemd: de Langbroekse school
kent een grote mate van ouderbetrokkenheid. ….
Zo is er een groepje moeders die ons helpen bij het AVIlezen, waar we natuurlijk heel blij mee zijn.
Zo heeft Linda Roelofse ons ook een aantal jaren
geholpen; maar nu heeft zij aangegeven hiermee te willen
stoppen. Linda: heel hartelijk dank voor je hulp, al die
jaren, als AVI-moeder!!!
Fijn dat Janneke van de Weerthof nu de AVI-groep (ook
nog Janneke Overvest en Corrie Vervat) wil komen
versterken! Volgende week maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag wordt AVI/DMT afgenomen.
BIEB voor groep 1 en 2
Afgelopen donderdag konden we gelukkig weer starten
met de uitleen van prentenboeken voor de kleuters.
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Voorlezen voor kleuters is belangrijk én leuk! Uw kind
komt in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun
woordenschat én taalbegrip.
U doet uw kind een groot plezier door iedere dag een
kwartiertje voor te lezen! Wilt u zorgen dat het boek
iedere donderdag in de biebtas weer meekomt naar
school?
Fijn dat Grietje Lekkerkerker en Hermina Lagerweij dit
weer op willen pakken, bedankt!
Babette
Gisteren (donderdag) is Babette Lokhorst geopereerd aan
een lelijke vingerbreuk. Sterkte Babette met het herstel...!

bestuur verder nagedacht over de toekomstige invulling
van deze functie.
Daarin hebben wij ook het advies van de heer Flikweert
mee laten wegen, vanuit zijn ervaring en kennis van de
gang van zaken in en om de school.
Uiteindelijk hebben wij besloten om een externe
vertrouwenspersoon van buiten de directe betrokkenheid
bij de school te gaan zoeken en iemand die in deze taak
ook ervaring en kennis van zaken heeft vanuit zijn
werkgebied. Op basis van die standpunten hebben wij de
heer Eddy de Pender uit Driebergen benaderd. De heer de
Pender omschrift zijn werkzaamheden als volgt: " Eddy de
Pender ondersteunt en begeleidt individuen en
organisaties om oplossingen te vinden in vastgelopen
situaties. Hierbij richt hij zich speciaal op leidinggevenden,
adviseurs en management-teams. Zijn aanpak is gericht
op veranderingen in denken en doen op de lange termijn.
In een relatief korte tijd kan hij in een vastgelopen situatie
beweging krijgen, waardoor een positieve, duurzame
ontwikkeling wordt ingezet." Het beeld dat daarbij past,
staat als volgt op de website van de heer de Pender als
volgt aangegeven:

Samen met de heer de Pender zal het
schoolveiligheidsplan verder gefinaliseerd worden.
Afscheid externe vertrouwenspersoon (van het bestuur)
In de afgelopen periode heeft onze externe
vertrouwenspersoon, de heer S. Flikweert, aangegeven
dat hij deze taak wilde gaan beëindigen.
Dank voor het beschikbaar zijn voor gehele breedte van
de school in de afgelopen jaren en daar waar nodig de
samenwerking met de directie en/of het bestuur. Voor de
toekomst wensen wij u met het gezin en familie al het
goede en nogmaals dank voor het uitvoeren van deze
taak voor de school.
Welkom nieuwe externe vertrouwenspersoon (van het
bestuur)
Na het aangeven van de heer Flikweert dat hij wilde gaan
stoppen als externe vertrouwenspersoon, hebben wij als

De contact gegevens van de heer de Pender zijn:
Jkvr. C.M. van Asch van Wijcklaan 17
3972 ST Driebergen
E-mail eddy@depender.org

Mobiel 06-109 12 623

Zoals, tot op vandaag de dag, kan de externe
vertrouwenspersoon ingezet worden als er zaken zijn die
na overleg met bv de leerkracht, leerkracht en directeur,
leerkracht + directeur + bestuur, niet opgelost lijken te
worden of niet opgelost zijn, maar na eerdere overleggen,
toch extra aandacht nodig hebben.
Vervangingen volgende week
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Groep 8
Dinsdag 16 maart: meester Nathan (ipv juf Joke)

2. de leerlingen zijn verplicht om naar school te komen;
3. ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de
afdeling leerplicht.

Groep 5
Donderdag 18 maart: meester Bert Hol (ipv juf Fennelien)
Schoolfruit volgende week
Komende week ontvangen wij onderstaand schoolfruit,
dat wordt weer smullen!

Start gymlessen
Na overleg en goedkeuring van de GGD: met ingang van
volgende week gaan we weer starten met de gymnastieklessen in de Sporthal.
Lessen in het kader van Tweede Kamer-verkiezingen
Volgende week woensdag 17 maart 2021 zijn de
landelijke verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer.
Uiteraard zullen aan dit thema, in de lessen voor de
groepen 5 tot en met 8, aandacht besteden.
Wanneer er in uw gezin sprake is van een coronabesmetting:
• Belt u de directeur (op school of 06-40049540); dit kan
ook buiten schooltijden hoor;
• In overleg met mij spreken we af hoe lang uw
kind/kinderen thuis in quarantaine moeten blijven;
• Via de leerkracht krijgt u bericht over het
Afstandsonderwijs dat uw kind/kinderen dan
gaat/gaan volgen.
Nogmaals: de huidige veiligheidsregels voor de school
vanwege het corona-virus.
Algemene regels
1. de school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen;

Gezondheid
Leerlingen mogen naar school met:
• neusverkoudheid;
• chronische verkoudheidsklachten, astma of
hooikoorts.
Leerlingen blijven thuis als:
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft
en/of benauwd is en/of hoest;
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van
het testresultaat;
• het kind bij iemand in huis woont die coronaklachten
met koorts en/of benauwdheid heeft, totdat de
persoon met klachten een negatieve testuitslag heeft;
• het kind een contact is van iemand met corona;
• het kind een huisgenoot is van iemand met corona; de
leerling blijft tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in
quarantaine;
o indien de geteste huisgenoot dan nog geen
klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen
na de testafname weer naar school;
o krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de
leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met
de geteste huisgenoot thuis;
o vanaf dag 5 van de quarantaine kan de
leerling getest worden en bij een negatieve
test mag hij/zij uit quarantaine;
o als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt,
moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat
de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit
isolatie mag.
• het kind positief getest is op corona; de leerling
moet ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven
en uitzieken.
o de leerling mag pas weer naar school en de
opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft
o zie voor meer informatie over thuisblijven:
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
• als er een besmetting is vastgesteld bij een
leerling of leerkracht van een groep
o de hele groep inclusief de leerkracht moet
dan 5 dagen thuisblijven; we gaan dan over
op afstandsonderwijs zoals u gewend was;
o wanneer u als ouder/verzorger uw kind niet
wil laten testen, dan blijft uw kind 10 dagen in
quarantaine; voor die kinderen zal dan door
de leerkracht een beperkte vorm van
afstandsonderwijs worden aangeboden.
Testen is een dringend advies van het ministerie van
onderwijs
• bij corona gerelateerde klachten bij de leerling;
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•
•

als er een indicatie is in het kader van een bron- en
contactonderzoek;
zie ook onder het kopje ‘Leerlingen blijven thuis als’.

Veiligheid in de school
1. Bij binnenkomst in de school desinfecteren alle
leerlingen hun handen;
2. De leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen bij het
lopen op de gang een mondkapje; graag een zakje
meenemen waar het mondkapje in bewaard kan
worden;
3. De leerkrachten dragen op de gang een mondkapje;
4. Het personeel houdt onderling 1,5 meter afstand;
5. In de groepen 4 tot en met 8 zullen we cohorteren, dat
wil zeggen dat we de kinderen in vaste groepjes bij
elkaar laten zitten, de gehele dag door;
6. In de school zullen we goed ventileren, daar biedt ons
gebouw voldoende mogelijkheid voor;
7. Er wordt tot nader bericht niet gegymd in de sporthal.
Alle kinderen zullen - waar het weer dat toelaat gedurende de schoolweek buiten op het schoolplein
met hun eigen leerkracht aan sport en spel doen;
8. Externen mogen alleen in de school komen, wanneer
dit noodzakelijk wordt geacht; dit met toestemming
van de directeur;
9. Tot nader bericht is er geen roulatieprogramma (op
vrijdag) voor de groepen 5 tot en met 8;
10. Gesprekken met ouders vinden zoveel mogelijk online
plaats. In bijzondere gevallen op school, maar met
gepaste afstand;
11. Tenslotte, voor de duidelijkheid: het is niet de
bedoeling dat u als ouders/verzorgers de school
binnen gaat. Indien dat om een bepaalde reden toch
nodig is, wordt u verzocht om aan te bellen en even
buiten te wachten. Er komt dan iemand naar de deur.
Oud papier
Morgen, zaterdag, wordt er weer oud papier opgehaald
voor de school. Zet u het oud papier weer aan de weg?
Dank aan alle vaders die ons hierbij helpen!
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur
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