Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 16 april 2021
Bestuursvergadering
Volgende week maandagavond 19 april 2021 komt het
bestuur weer in vergadering bijeen.
Vervanging volgende week
Groep 6: dinsdag 20 april: juf Henriëtte (ipv juf Anna).
Groep 2 (juf Martine kwam op bezoek)
In groep 2 waren we al weken bezig met de voorbereiding
van het bezoek van juf Martine met Boaz aan onze groep.
Dinsdag 13 april was het dan zover: Het kraamfeest van
Boaz bij ons op school. Boaz is een tevreden mannetje, hij
zwaaide naar ons en keek de klas al rond.
We kijken terug op een leuke en gezellige middag!

Volgende week dinsdag Route 8 voor leerlingen groep 8
(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.

Volgende week woensdag Koningsspelen (van meester
Jos)
Koningsdag komt steeds dichterbij en dit jaar willen we
een spelletjesochtend op het plein regelen. We hopen op
woensdag 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.
Ook de meeste kinderen uit groep 1 komen speciaal
woensdag naar school! We hopen op een gezellige en
zonnige ochtend. Helaas kunnen jullie als ouders door alle
maatregelen dit keer niet blijven kijken, maar we hopen
eraan te denken om foto’s te maken!

Voor alle data geldt: D.V.

Bijzondere les in groep 7 (meester Jos)
Afgelopen woensdag had groep 7 een aantal nieuwe
bewoners. In een les over reptielen konden ze kennis
maken met een 4 zeer bijzondere dieren: een
steppevaraan, vierteenlandschildpad, koningspython en
een vogelspin. Over elk dier werd van alles verteld, maar
naast de theorie mochten ze ook kennis maken met de
dieren, zo werden ze vastgehouden geaaid en de
koningspython is bij iedereen om de nek geweest. Het
was een echt belevenis, die ze niet snel meer zullen
vergeten!

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, via de onderstaande
link.
Helaas kan de traditionele
spelmorgen op het plein ook dit
jaar niet doorgaan.

Volgende week vrijdag geen school (Studiedag)
Volgende week vrijdag 23 april 2021 is de school dicht,
vanwege een studiedag voor het personeel. De kinderen
hebben deze dag dus vrij.

Dodenherdenking dinsdag 4 mei
2021
Vanwege de lockdown kan de
dodenherdenking in Langbroek
ook dit jaar niet op de
gebruikelijke wijze plaatsvinden. Wél zal onze school,
zoals vorig jaar, daar aandacht aan besteden. Op dinsdag
4 mei 2021 zullen William Lokhorst en Jurian Spithoven
een krans leggen bij het monument van Piet de Springer
en zal Laura Lagerweij een gedicht voordragen. Juf Joke
en meester Breugem zijn daarbij aanwezig.

Extra schoonmaakhulp
Onze groter wordende school wordt intensief gebruikt.
Naast onze ‘eigen’ interieurverzorger, Jan Klooster,
krijgen we ook iedere vrijdagmiddag hulp van Kobie Pot,
waar we heel blij mee zijn.

De herdenking zal worden gefilmd en zal worden getoond
via de website van de school, zodat u het ‘s avonds ook
thuis kunt meebeleven.

Met ingang van volgende week wordt de
schoonmaakgroep uitgebreid met Rianne Verweij en
Rachel Achterberg. Fijn! Welkom Rianne en Rachel!

Bezoek van wethouder Marchal aan groep 7
Net zoals vorig jaar komt wethouder Hans Marchal van de
gemeente Wijk bij Duurstede volgende week op bezoek
bij groep 7 om het prachtige boekje ‘Langbroek in de 2e
WO’ uit te reiken en toe te lichten. Mooi...

Daarna mei-vakantie
De week daarop begint de mei-vakantie. Dus van
maandag 26 april 2021 tot en met vrijdag 7 mei 2021.
Leerkrachtbezetting groep 3 volgende week
• Maandag: juf Ineke
• Dinsdag: juf Sieneke
• Woensdag: juf Ineke
• Donderdagmorgen: juf Sieneke
• Donderdagmiddag: meester Nathan

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!

Voor alle data geldt: D.V.

Schoolfruit volgende week

GEEN schoonmaakavond volgende week maandag
De geplande schoonmaakavond van volgende week
maandag 19 april VERVALT. Dit vanwege de
Coronamaatregelen.
Meeleven
Vorige week donderdag waren we bij de begrafenis van
wijlen de heer M.H. (Ries) van Amerongen. Als school
condoleren we mevrouw Van Amerongen, de kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen (die al weer op
school zitten..) met het verlies, en wensen hen Gods’
nabijheid toe.

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

De heer Van Amerongen heeft zeer veel mogen betekenen
voor de Langbroekse gemeenschap; óók heeft hij zich in
het verleden nog bezig gehouden met de oude school aan
de Brink, en de latere nieuwbouw aan het Kerkeland. Op
allerlei terreinen was de heer Van Amerongen actief. Met
veel respect staren wij hem na.
Voorbereiding op Koningsdag
Groep 1 is zich al aan het voorbereiden op Koningsdag...!

Openen BSO
Zoals u uit de persconferentie van premier Rutte en
minister De Jonge van afgelopen dinsdag hebt vernomen:
met ingang van volgende week maandag 19 april gaat de
BSO weer open. Fijn..... Betekent voor onze school: op
maandag en dinsdag is er weer BSO. De betreffende
ouders zijn reeds door BSO Bijdehandjes geinformeerd.
Heeft u interesse in opvang bij de BSO? Neem gerust een
kijkje op de website www.bijdehandjes.info of neem
contact op met de locatiemanager; Linda
Poenaru - linda@bijdehandjes.info
Muzieklessen op school
Gaan starten met ingang van woensdagmiddag 12 mei
aanstaande. 9 SmdB-leerlingen krijgen dan muziekles op
school; mooi!
SOVA-SmdB-training voor aantal leerlingen groep 8
Naar aanleiding van de opgave van 7 ouders voor hun
kinderen van groep 8 voor de SAVO-SmdB-training, gaan
we hiermee starten op dinsdag 11 mei aanstaande. Vanaf
deze datum en tot en met dinsdag 29 juni 2021) is een
deel van de dinsdagmorgen (11.00-12.00 uur) voor een
deel van de leerlingen van groep 8 bestemd voor de
SOVA-SmdB-training; dit onder leiding van juf Theodora.
Op de bovengenoemde dinsdagen draait juf Joke het
‘gewone’ lesprogramma met de andere leerlingen van
groep 8.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,

Voor alle data geldt: D.V.

Meester Breugem, directeur

Voor alle data geldt: D.V.

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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