Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Donderdag 1 april 2021
Goede Vrijdag
Morgen is het Goede Vrijdag. Een christelijke feestdag,
waarbij we als christenen stil mogen staan bij het lijden en
sterven van de Heere Jezus. Deze dag is er geen school.

We wensen Anneleen een goede reis naar Nicaraqua en
Gods’ zegen op het zendingswerk wat zij daar mag doen,
in afhankelijkheid van de Heere. Als school zullen we het
werk van Anneleen ook ondersteunen.

Maandag Tweede Paasdag
In verband met Tweede Paasdag is de school aanstaande
maandag ook dicht. Alle kinderen verwachten we weer
dinsdag 6 april om 8.45 uur.

En....ongetwijfeld zien we Anneleen nog eens terug op de
SmdB Langbroek!

Afscheid juf Anneleen
Vandaag heeft juf Anneleen afscheid genomen van haar
groep 3. In de groep is zij enorm verwend door de
kinderen. ‘s Middags hebben we als team en directie
afscheid genomen van juf Anneleen.
Alhoewel juf Anneleen maar een korte tijd op school is
geweest, hoorde zij er ‘helemaal bij’. Het was helemaal
vertrouwd.

Leerkrachtbezetting groep 3 volgende week:
• Dinsdag: juf Sieneke;
• Woensdag: juf Ineke;
• Donderdag: meester Nathan;
• Vrijdag: juf Ineke.
Met juf Ineke gaat het steeds wat beter, waardoor zij
binnen afzienbare termijn (weer) op haar ‘vaste’ dagen
kan gaan werken, namelijk op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. Dan werkt juf Sieneke nog op de
overblijvende dag, totdat juf Marja weer is hersteld om te
gaan werken.
Koningsspelen woensdag 21 april 2021
In verband met koningsdag willen we op woensdag 21
april a.s. voor alle groepen een gezellige dag houden,
zowel in de school als op het plein. Nadere informatie
volgt!
Koningsdag dinsdag 27 april 2021
Vanwege de beperkende Corona-maatregelen, zal ook de
viering van koningsdag (verjaardag koning Willem
Alexander op 27 april 2021) dit jaar anders verlopen. Het
programma is als volgt:
Aubade, verzorgd door en met leerlingen van onze school,
om 9.00 uur. Dit vanuit de Hervormde kerk op de Brink,
wat rechtstreeks via de livestream te volgen is.
Helaas kan de traditionele spelmorgen op het plein ook
dit jaar niet doorgaan.

Wij danken juf Anneleen voor haar inzet en
betrokkenheid bij de school.

Schoolfotograaf
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Op dinsdag 11 mei a.s. komt de schoolfotograaf op onze
school. Dit op een manier die volledig corona-proof is.
Nadere informatie volgt!
SCHOOLBIEB groep 3 en 4 is af
Alles staat klaar, met dank ook aan de ouders die hebben
geholpen met het plastificeren van de boeken.
Dinsdag 6 april start de bieb voor groep 3 en 4. De
kinderen mogen dan voor het eerst een boek uit komen
zoeken en deze mee naar huis nemen om te lezen. Dit
alles om de leesvaardigheid te stimuleren.
Wij zijn blij dat wij deze mogelijkheid nu mogen
aanbieden.
Luizencontrole
Vandaag heeft de luizencontrole plaats gevonden. Het
nieuwe systeem van de GGD Utrecht mochten wij testen
en hoe... :-D

SmdB Langbroek is Opleidingsschool
U weet, op onze school werken we de laatste tijd veel met
stagiaires en leerkrachten die werken & leren. Hiervoor
moet de school ook een erkend opleidingsinstituut zijn.
Deze erkenning hebben we al eerder ontvangen voor het
opleiden van Onderwijsassistenten en voor het opleiden
van sport & bewegen. Daarnaast leiden we ook
leerkrachten op.
Hiervoor volgt meester Nathan de opleiding
‘schoolopleider’, die hij bijna heeft afgerond. Verder
wordt er nog een Opleidingsplan voor de school opgesteld
en worden alle leerkrachten opgeleid tot mentor. Daarna
krijgt de school de certificering als Opleidingsschool. Als
Opleidingsschool ga je, samen met Driestar PABO,
studenten opleiden voor leerkracht. Jaarlijks krijgen we
hiervoor meerdere studenten op school.
Welkom
Groep 0/1: Een hartelijk welkom voor Celine Doornenbal!
Afgelopen week is ze 4 jaar geworden en zit nu ook in
onze groep!
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Overzicht resterende vakanties en vrije dagen rest
schooljaar 2020-2021
Goede Vrijdag | 02 april 2021
Tweede Paasdag | 05 april 2021
Studiedag | 23 april 2021
Meivakantie | 26 april t/m 07 mei 2021
Hemelvaart | 13 mei t/m 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag | 24 mei
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021
Schoolreis
De schoolreis voor zowel de onderbouw, als de middenbovenbouw, is gepland voor donderdag 24 juni a.s. We
hebben de reisjes ingepland, maar onder het voorbehoud
dat dit volgens de corona-regels ook ‘mag en kan’.
Overblijven en schoolreis (vanuit de administratie - Juf
Nelleke)
Er komen verschillende geluiden binnen over dat dingen
onduidelijk zouden zijn, ivm betalingen e.d.
Begin dit schooljaar hebben we hier al een bericht over
gedaan, maar dit is niet meer bij iedereen helder.
Het overblijfgeld 2e helft schooljaar 2019-2020 en 1ste
helft schooljaar 2020-2021 is samengevoegd tot 1
periode. Ivm alle uitval door sluiting van de school.
Heeft u vorig schooljaar netjes betaald, dan heeft u dit
schooljaar van ons ook geen verzoek ontvangen.
Mocht u deze nog niet hebben betaald, dan willen wij u
vragen dit zo snel mogelijk in orde te maken.
Voor de 2e helft van dit schooljaar volgt normaal in
februari het verzoek tot betalen. Omdat na berekening
met uitval, dit ook geen hele periode is, is er een verzoek
neergelegd bij het bestuur en directie om hiernaar te
kijken wat we hiermee gaan doen. Als er meer duidelijk is,
dan hoort u vanuit de administratie.
Schoolreis indien er vorig jaar is betaald, dan zal dit geld
gebruikt gaan worden voor de schoolreis dit jaar als deze
door mag gaan. Iedereen die dan nog niet heeft betaald,
zal t.z.t nog een bericht ontvangen vanuit de
administratie.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, stel ze
gerust aan mij persoonlijk op het plein of mail mij via
administratie@smdblangbroek.nl
Pannenkoeken
Alvast voor uw agenda: op donderdag 15 juli aanstaande
eten alle kinderen op school. Traditiegetrouw worden dan
door een aantal moeders pannenkoeken gebakken.
Smullen….
Bericht (van juf Marja)
Beste ouders,

Op school wordt er alvast naar volgend schooljaar
gekeken. Hoe kan de groepsindeling eruit gaan zien en
wie gaat welke taak of groep doen. Daar hoort u t.z.t.
meer over. Wel kan ik u alvast vertellen dat ik D.V. aan
het einde van dit schooljaar afscheid ga nemen van de
School met de Bijbel.
Een van de redenen is dat ik graag wat meer met de extra
zorg voor leerlingen zou willen en kunnen doen. Ook
heeft het herstel van Corona tijd nodig. Het was geen
makkelijk besluit. Ik heb genoten van het lesgeven aan de
kinderen en ook de contacten met u als ouders waren
fijn!
Het samen kunnen optrekken met de ouders van de
kinderen die aan je zorg zijn toevertrouwd is heel fijn en
helpend voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij
denk ik ook aan de intensieve perioden van
thuisonderwijs.
Na 3 jaar komt er voor mij een einde aan het lesgeven op
de School met de Bijbel. Het afscheid nemen duurt
gelukkig nog even.
Ik hoop dat het herstel zo mag zijn dat ik de komende
maanden steeds wat vaker op school kan zijn en wellicht
dat ik u dan nog een keer zie en spreek.
Hartelijke groet, juf Marja
Tenslotte
In deze dagen staan wij stil bij het lijden en sterven, maar
ook bij de opstanding van de Heere Jezus. Vandaag
hebben we daar in alle groepen, door middel van Woord
en lied, bij stilgestaan.
Wij wensen u gezegende Paasdagen toe.
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
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Opbrengst is voor de vervolgde kerk in Irak (Open Doors).
Tot dan, iedereen welkom.
-------------------------------Groet, Adriane Verwaal
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Nogmaals: de huidige veiligheidsregels voor de school
vanwege het corona-virus:

•

Algemene regels
1.
2.
3.

de school geeft fysiek onderwijs aan alle
leerlingen;
de leerlingen zijn verplicht om naar school te
komen;
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.
•
•

•
•

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.

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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