Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 19 maart 2021
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 het komende Paasfeest. In alle groepen
gaan we mooie dingen maken.
Kennismaking met juf Danielle
Sinds 1 maart ben in werkzaam op de SmdB Langbroek in
groep 2 als onderwijsassistent. Ik wil me graag even aan u
voorstellen.
Mijn naam is Danielle de Wit, ik woon in Zeist met mijn
man, 3 kinderen en hond.
In mijn vrijetijd wandel ik graag, ik hou van reizen en zing
in een koor.
Tot de zomervakantie mag ik dit leuke werk blijven doen
op de SmdB Langbroek. Wellicht kom ik u een keer tegen.

1 kind voor dwarsfluitles
1 kind voor pianoles
Even wat punten van orde:
1. Uw ontvangen inschrijvingen hebben wij
verzonden naar de Muziekschool Wijk bij
Duurstede;
2. Via de Muziekschool krijgt u een bevestiging;
3. De muzieklessen zullen zoveel mogelijk op
woensdagmiddag worden gegeven op school;
4. Na overleg met de GGD is het toegestaan om
met deze lessen, na schooltijd, te starten op
school;
5. Via de Muziekschool krijgen de betreffende
ouders binnenkort bericht over het tijdstip en de
data waarop de muziekles voor uw kind gaat
starten. Hoogstwaarschijnlijk na de mei-vakantie.
En dan kunnen de muzieklessen op school gaan starten!
We merken dat lang niet alle ouders, die destijds
belangstelling hebben getoond, zich voor de muzieklessen
hebben ingeschreven....Wilt u zich alsnog inschrijven?
Stuur even een mailtje naar onze administratie:
administratie@smdblangbroek.nl
Cito’s achter de rug (van meester Nathan)
Cito toetsen en eventueel aanpassen gegevens
In een normaal schooljaar worden in januari/februari de
cito toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn in de lockdown
periode echter niet afgenomen.

Muzieklessen op school
Naar aanleiding van de oproep voor ‘muziekles’ op school,
hebben we 9 aanmeldingen ontvangen:
2 kinderen voor orgelles
3 kinderen voor blokfluitles
1 kind voor instrumentale verkenning
1 kind voor gitaarles

We hebben vanaf 8 februari, het moment dat de scholen
weer open zijn gegaan, ons eerst gericht op het
welbevinden van de kinderen. Weer wennen aan naar
school gaan, je klasgenoten weer zien het fijn hebben met
elkaar.
De toetsen van cito hebben we na de voorjaarsvakantie
afgenomen. Het betreft de cito toetsen rekenen, spelling
en AVI/DMT.
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We zullen de resultaten van de toetsen wel anders
interpreteren. Een leerling kan een score behalen van A
tot en met E. Hiermee wordt het kind vergeleken met
leerlingen uit een normaal schooljaar, daarvan is nu geen
sprake door de corona-lockdown. Belangrijker vinden wij
de analyse van de toets: wat weet het kind al? Wat zijn
nog doelen waaraan dit kind gaat werken de komende
periode? Waar moeten we in de groep nog extra
aandacht aan besteden?
Deze periode van toetsen zit ook dicht op de periode van
de Eindtoetsen van cito in juni. De verwachte groei van de
leerling in resultaat zal hiermee ook anders zijn.
We weten dat cito scores een onderdeel zijn van een
schooladvies. Het Voortgezet Onderwijs heeft
aangegeven daar intern ook anders naar te gaan kijken.
Een warme overdracht over leerlingen is dan ook heel
belangrijk.

boek van school lenen om thuis te lezen.
Dit alles om het leesonderwijs nog meer te stimuleren.
De boeken zijn inmiddels aangeschaft, gestikkerd en
ingevoerd.
Op naar de volgende stap. Het plastificeren van de
boeken! Wie van de ouders wil ons daarbij helpen?
Aanmelden om te helpen kan, door te mailen
naar administratie@smdblangbroek.nl of door Juf
Elise/Juf Nelleke aan te spreken.
Heeft u thuis nog boeken liggen van niveau Avi Start tot
niveau E5 waar u niets mee doet? Wij houden ons
aanbevolen.
Alvast bedankt,

In het rapport wat u reeds ontvangen heeft, staat nog
geen informatie over deze cito toetsen. Wanneer de
resultaten bekend en ingevoerd zijn, zullen wij de
resultaten aan u meegeven. U kunt dan thuis kijken wat
uw kind gescoord heeft. Het uitreiken hiervan zal begin
april worden.
Ook geven wij een formulier mee waarop u aan kunt
geven of uw persoonlijke gegevens die in Parnassys staan
nog kloppen. Denk hierbij aan uw telefoonnummer,
adresgegevens, noodnummers en allergieën van de
kinderen. U kunt deze aanpassen, zodat we alle gegevens
juist en actueel kunnen maken.
Schoolfruit volgende week

Verkeersexamens-2021
Van de organisatie hiervan ontvingen wij het volgende
bericht:
Gezien de huidige situatie rond corona, met o.a. weer
oplopende besmettingscijfers, hebben wij als bestuur van
Veilig Verkeer Nederland, vanmiddag in vergadering
besloten het praktijk verkeersexamen te verplaatsen naar
een later tijdstip. Wij hopen dat de situatie in juni zover
verbeterd is, dat we dan het examen kunnen laten
plaatsvinden.
Ons voornemen is om in de 2e helft van juni het examen te
laten plaatsvinden.
Theorie voor groep 7 gaat maandag 29 maart WEL door!
Praktijk voor groep 7 en 8 woensdag 14 april NIET

Uitleenkast groep 3 en 4
Nog even en daar is die dan... De uitleenkast!
Voor groep 3 en 4 zijn wij bezig met het inrichten van een
uitleenkast/bibliotheek.
Als dit straks allemaal rond is, mogen de kinderen een

Avondvierdaagse-2021-Doorn vervalt
Van de organisatie van de Avondvierdaagse-Doorn
hebben we bericht ontvangen dat, vanwege de Coronasituatie, de Avondvierdaagse-Doorn-2021 VERVALT (was
gepland in de week van 7-11 juni).
Wanneer er in uw gezin sprake is van een coronabesmetting:
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• 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;
2. de leerlingen zijn verplicht om naar school te komen;
3. ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de
afdeling leerplicht.
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;
• 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. Externen mogen alleen in de school komen, wanneer
dit noodzakelijk wordt geacht; dit met toestemming
van de directeur;
8. Tot nader bericht is er geen roulatieprogramma (op
vrijdag) voor de groepen 5 tot en met 8;
9. Gesprekken met ouders vinden zoveel mogelijk online
plaats. In bijzondere gevallen op school, maar met
gepaste afstand;
10. 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.
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur
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