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BSO-bank
Heeft u ook die mooie grote tuinbank voor het speellokaal
zien staan? Die hebben we ontvangen van BSO
Bijdehandjes....zijn we heel blij mee...
Net voor zandbak
Afgelopen zaterdag is een net over de zandbak geplaatst.
Daardoor blijft het speelzand netjes en schoon....
Van juf Anneleen
Zending Nicaragua
Nicaragua is het armste land van Midden-Amerika. In dit
land werkt de GZB in drie kerken, in achterstandswijken.
Na schooltijd komen de kinderen uit de wijk naar de kerk,
voor bijles, een luisterend oor en Bijbellessen. Voor deze
Bijbellessen ontwikkel ik (Anneleen van Doorn) een
methode. In oktober 2019 vertrok ik naar Nicaragua om
daar een jaar te werken, door de coronapandemie moest
ik in maart 2020 al terugkeren. In de periode die volgde
ging ik in Nederland door met het ontwikkelen van deze
lessen.
Daarnaast heb ik een aantal keer ingevallen hier op school
en de laatste tijd structureel in groep 3. Wat heb ik
genoten van deze dagen en weken! Het was ontzettend
leuk om weer eens echt les te geven.
Inmiddels heeft de GZB, in overleg met mij, besloten dat
ik weer terug kan naar Nicaragua. De komende hoop ik
mijn werk in Nicaragua voort te zetten. De lessen die ik de
afgelopen periode in Nederland heb gemaakt, gaan we in
de praktijk testen. Ook moeten er nog een heleboel
lessen worden bijgemaakt. Daarnaast hoop ik de
docenten en vrijwilligers ter plaatste te trainen en te
coachen.
Ook neem ik mijn plek in de lokale gemeente weer in,
onder andere door mee te draaien bij de tienerclubs.
Ik ben blij en dankbaar dat het werk afgemaakt kan
worden en dat ik nog een tijdje samen mag leven met de
mensen uit de wijk. Dankt u met mij mee?

De reis staat gepland voor 6 april.
Dat betekent dat ik op donderdag 1 april voor de laatste
keer les zal geven aan groep 3. We (ik en Antje van Rees,
ook een korte termijnwerker voor de GZB) kijken uit naar
de reis. Ons visum zullen we ter plaatse bij de grens
moeten kopen en vlak voor vertrek moeten we nog een
coronatest doen. Spannend, maar we vertrouwen erop
dat als God wil dat we ons werk daar af kunnen maken,
Hij ervoor zal zorgen dat we veilig aankomen. Bidt u mee?
Vriendelijke groet, Anneleen van Doorn
Vind u het leuk om mijn werk te volgen en te steunen?
Dat kan op verschillende manieren, via:
www.gzb.nl/anneleeninnicaragua
Instagram: anneleen.in.nicaragua
Facebook: Anneleen in Nicaragua
Luizencontrole
Vanuit de GGD hebben wij als school een bericht gehad
dat zij dringend adviseren de luizencontrole ondanks alle
maatregelen doorgang te laten vinden. In overleg
met Jacquelien Lokhorst hebben wij besloten dit als
leerkrachten en in samenwerking met Jacquelien op te
pakken. Aanstaande donderdag zal de hoofdluiscontrole
voor de gehele school plaatsvinden. Verzoek: geen
ingewikkelde creaties en/of gel in de haren.
Mvg, (mede namens het team) Jacquelien Lokhorst
Toevoeging directeur
Natuurlijk wisten wij dat juf Anneleen maar tijdelijk bij
ons werkzaam kon zijn, omdat zij – wanneer dit weer
mocht – weer terug zou gaan naar het Zendingsterrein in
Nicaragua. We zijn heel blij met juf Anneleen dat dit
moment daar bijna is.
We zijn dankbaar dat juf Anneleen ons de afgelopen
maanden heeft geholpen vanwege de ziekte van juf Marja
en juf Ineke.
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Na de Pasen, zal juf Anneleen, in groep 3 worden
vervangen door respectievelijk juf Sieneke en meester
Nathan.
In de Nieuwsbrief van volgende week volgt hierover
nadere informatie.

Schoolfruit volgende week

Van de BSO

Beste ouder/verzorger,
Helaas mag de BSO n.a.v. de coronamaatregelen nog niet
open. Wat missen we de kinderen!
Wanneer de BSO weer open mag nemen wij graag uw
opvangzorgen uit handen en vangen uw kind met veel
liefde en plezier op in een veilige omgeving waar veel te
beleven is. Wij kijken er in ieder geval erg naar uit!
Er zijn al volop ideeën die we met de kinderen willen gaan
ondernemen. Saai wordt het absoluut niet.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem gerust
contact met mij op. Wilt u uw kind(eren) inschrijven? Dit
kan geheel kosteloos en vrijblijvend via onze website
www.bijdehandjes.info
Hopelijk tot snel!
Hartelijke groet, ook namens Maaike,
Linda Poenaru
Locatiemanager
linda@bijdehandjes.info l 06-57219698

Theoretisch verkeersexamens
Aanstaande maandag 29 april 2021 is het theoretisch
verkeersexamen voor groep 7. Dit verloopt volledig
digitaal. Succes leerlingen van groep 7!
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 chronische luchtwegklachten zoals astma of
hooikoorts zónder koorts of benauwdheid
• als ze af en toe hoesten
Leerlingen blijven thuis als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen of keelpijn;
• ze koorts hebben, benauwd zijn of hoesten;
Als uw kind bovenstaande klachten heeft, wordt
aangeraden het kind te laten testen. Een kind met deze
klachten dat niet getest is, mag weer naar school als het
24 uur volledig klachtenvrij is. Als een kind met milde
klachten 7 dagen na de eerste ziektedag nog steeds
dezelfde klachten heeft, mag het ook weer naar school.
•
•

Voor alle data geldt: D.V.

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/informatiepatientthui
s
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 in die zin dat de
leerkracht voor het kind een dagtaak
klaar zal zetten, maar zonder
instructiefilmpjes of online
mogelijkheden voor contact met de
leerkracht.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur
Autopuzzeltocht 2e paasdag
De jeugdvereniging bestaat dit jaar 100 jaar. Om dat te
vieren wordt er o.a. op 2de paasdag 5 april een
autopuzzeltocht georganiseerd voor jong en oud. Voor de
allerkleinste is er een kinderbingo; voor de jongeren zijn
er allemaal leuke en gekke opdrachten te doen en voor de
ouderen zijn er in de puzzeltocht vragen verwerkt. Je kunt
je opgeven via de website www.hervormdlangbroek.nl of
via emailadres cjvhonderdjaar@gmail.com
Starttijd tussen 12.30-13.30 uur. Halverwege is er een
pauze met koffie, thee, fris met wat lekkers. Aan het
einde van de rit bestaat de mogelijkheid om iets te eten.
Voor verdere informatie staat op de
website www.hervormdlangbroek.nl
Opbrengst is voor de vervolgde kerk in Irak (Open Doors).
Tot dan, iedereen welkom.
-------------------------------Groet, Adriane Verwaal

Testen is een dringend advies van het ministerie van
onderwijs
• bij coronagerelateerde klachten bij de leerling;
• als er een indicatie is in het kader van een bronen contactonderzoek;
• zie ook onder het kopje ‘Leerlingen blijven thuis
als’.
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