Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 9 april 2021
Kanjer (meester Jos)
In de afgelopen maanden zijn we achter de schermen
druk bezig geweest om een jaarplanning te maken bij
onze Kanjer methode. Hierbij hebben wij gekeken naar de
methode op het gebied van identiteit en is er gekeken
naar de onderwijskundige kant van de methode. Te
denken valt aan:
Kanjer qua identiteit:
• Past het woordgebruik bij onze identiteit.
• Is de muziek passend bij onze identiteit.
• Zijn de filmpjes passend bij onze identiteit.
Onderwijskundige kant van Kanjer:
• Dragen de opdrachten bij aan de sociale
ontwikkeling.
• Zijn de lessen positief ingericht.
• Wordt er ingezet op het gewenste gedrag.
De antwoorden op deze vragen en de daaruit
voortkomende aanpassingen zijn beschreven in deze
jaarplanning. Op deze manier hebben we een sterke
methode, die past bij onze school. Hebben jullie hierover
nog vragen, kunnen jullie deze stellen aan meester Jos.
Verkeersexamen (meester Jos)
Vorige week vond in groep 7 het theoretische
verkeersexamen plaats. De afgelopen weken zijn we druk
bezig geweest om alles te behandelen en gelukkig kunnen
we melden dat iedereen is geslaagd! Van harte
gefeliciteerd groep 7, dik verdiend.

Koningsspelen woensdag 21 april 2021 (meester Jos)
Koningsdag komt steeds dichterbij en dit jaar willen we
een spelletjesochtend op het plein regelen. We hopen op
21 april een fantastisch programma klaar te hebben voor
alle kinderen van de school. Via Parro wordt een bericht
opengezet, zodat u die dag mee kan helpen. Ook hopen
we dat die dag iedereen in het rood/wit/blauw/oranje
gekleed naar school kan komen. We hopen op een
gezellige en zonnige ochtend.
Cito-brief (van juf Joke)
Op D.V. 20 april vindt de Cito-toets plaats via de Route 8systematiek. We hebben deze keer gekozen voor Route 8.
Alle leerlingen werken zelfstandig aan hun eigen taak. Het
computerprogramma van Route 8 is zo ingesteld dat de
leerlingen vragen krijgen op hun eigen niveau. Wanneer
er dus een moeilijke vraag is, waar ze fout antwoord op
geven, zijn de volgende vragen makkelijker.
Wanneer ze een moeilijke vraag correct beantwoorden,
dan krijgen ze een nog moeilijkere vraag. Iedere leerling
werkt zo op zijn of haar eigen niveau. Het is deze keer ook
alleen dinsdagmorgen en niet zoals u gewend was drie
morgens. De uitslag zullen we over enkele weken krijgen.
Wanneer de uitslag bekend is krijgt u het natuurlijk gelijk
te horen.
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Plusklas (van juf Joke)
Inmiddels zijn we gestart met de pilot van de plusklas van
groep 3 en 5. In groep 3 geef ik Chinees. U zult zich
waarschijnlijk afvragen: “Waarom Chinees”? Chinees is
een taal, die anders is dan een Europese taal. De Chinese
taal bestaat uit tekens, die totaal niet lijken op de
Nederlandse taal. Wanneer de kinderen nu Chinees gaan
schrijven hebben ze dezelfde ervaring als een kleuter, die
de ‘normale’ letters tekent. Ze gaan hierdoor beseffen dat
het voor andere kinderen moeite kost om een taal en
tekens te leren. Daarnaast krijgen ze elke week 2
karakters om te leren. Een karakter is een woordgroep.
De Chinese taal bestaat uit 12000 karakters. Het is dus
beslist niet om het Chinees te doen, maar om het leren
leren en om te leren concentreren op een nieuwe
vaardigheid.
Vervanging volgende week
Groep 7, maandag 12 april: juf Henriëtte Kemp (ipv
meester Jos).
Leerkrachtbezetting groep 3 volgende week
• Maandag: juf Ineke
• Dinsdag: juf Sieneke
• Woensdag: juf Ineke
• Donderdagmorgen: meester Nathan
• Donderdagmiddag: juf Sieneke
• Vrijdag: juf Ineke
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.
Schoolfotograaf
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.

Schoolfruit volgende week

Overzicht resterende vakanties en vrije dagen rest
schooljaar 2020-2021
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
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
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gerust aan mij persoonlijk op het plein of mail mij via
administratie@smdblangbroek.nl

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur
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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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