Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 21 mei 2021
Terugblik Bestuursvergadering afgelopen maandag
Afgelopen maandag was er een uitgebreide vergadering
van het bestuur met de Medezeggenschapsraad en van
het bestuur met de Ledenraad. Onder meer is het
Vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2021-2022
vastgesteld, de Jaarrekening 2020 alsmede het conceptFormatieplan 2021-2022.
Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie: maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22
oktober 2021
Dankdag: woensdag 3 november 2021
Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7
januari 2022
Voorjaarsvakantie: maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag
4 maart 2022
Biddag: woensdag 9 maart 2022
Goede vrijdag/ Pasen: vrijdag 15 april 2022 t/m maandag
18 april 2022
Meivakantie: maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei
2022
Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie: maandag 11 juli 2022 t/m vrijdag 19
augustus 2022
Welkom Luciano
Een hartelijk welkom aan Luciano van Oosterom, die met
ingang van afgelopen maandag een nieuwe leerling is van
groep 2. Welkom Luciano, en we hopen dat je een fijne
tijd zult krijgen op school!
Muzieklessen gestart
In de week voor de mei-vakantie is de Muziekschool Wijk
bij Duurstede gestart met de muzieklessen op de school.
Fijn is dat!
Bezetting groep 3 volgende week
Dinsdag 25 mei: juf Sieneke
Woensdag 26 mei: juf Ineke
Donderdag 27 mei: meester Nathan

Vrijdag 28 mei: juf Ineke
Orgel voor de school gezocht (herhaald bericht)
Voor de orgellessen op school zijn we nog op zoek naar
een goed functionerend orgel, met volledig pedaal. Wie
heeft, of weet u wellicht iemand die zijn/haar orgel kwijt
wil, een orgel beschikbaar voor de school? Graag uw
aanmelding naar de directeur.
Avondvierdaagse 2021
De officiële Avondvierdaagse (in Doorn) vervalt dit jaar.
Maar….als SmdB komen wij met een prachtig alternatief
binnen de Corona-richtlijnen…dit op woendagavond 9 juni
en donderdagavond 10 juni. Houd deze datum maar vrij in
uw agenda!

Wonderlijk en waardevol
Op school zijn we weer gestart met de lessen van
Wonderlijk Gemaakt.
Nu horen wij hier en daar geluiden van ouders, hoe kan ik
samen met mijn zoon/dochter hier thuis mee aan de slag
gaan.
In het verlengde van Wonderlijk Gemaakt is er een boek
Wonderlijk en waardevol voor thuis.
Dit vrolijke kijk-, lees- en doeboek daagt kinderen vanaf
ongeveer 8 jaar uit om na te denken over hun eigen
lichaam en gevoel. Kinderen kunnen het zelfstandig
bekijken of samen met een volwassene. Dan kunnen ze er
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gelijk over doorpraten.

met een witte achtergrond besteld kan worden, maar
natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of kleur.

Het boek wil kinderen op een positieve en informatieve
manier toerusten rond de thema’s relaties, seksualiteit en
weerbaarheid. Het is geschreven vanuit christelijk
perspectief: ieder kind is waardevol en door God
geschapen. Ieder mens is het waard om gekend, geliefd
en beschermd te worden.
De kosten van dit boek bedragen € 19,95
Vanuit school gaan wij eenmalig een bestelling doen om
verzendkosten voor u te besparen.
Mocht u interesse hebben in dit boek, dan kunt u mailen
naar administratie@smdblangbroek.nl voor maandag 7
juni 2021.
Liever het boek eerst inzien, laat het juf Nelleke van de
administratie even weten op school is 1 exemplaar
aanwezig.

Groep 0/1 (van juf Alike)
Vanaf deze week zit Thomas Petri in onze groep omdat hij
vier jaar geworden is. Hartelijk welkom Thomas!
School-activiteiten tot de zomervakantie
Woensdag 9 en
donderdag 10 juni 2021
Woensdag 16 juni 2021
Donderdag 24 juni 2021
Woensdag 30 junivrijdag 2 juli 2021
Dinsdagavond 13 juli
2021
Donderdag 15 juli 2021

(aangepaste) Avondvierdaagse
(voor de school)
Praktisch verkeersexamen
Schoolreis hele school
Schoolkamp
Afscheid groep 8
Pannenkoeken eten

Formatie nieuwe schooljaar
De formatie voor het nieuwe schooljaar is rond. Iets waar
we blij mee mogen zijn. Over enkele weken zullen wij u
als ouders informeren over de leerkrachtbezetting.

Sponsoractie Bible League (van meester Nathan)
Zoals u wellicht weet, houden de kinderen een
sponsoractie. Deze actie is georganiseerd door Bible
League. De kinderen zijn al hard bezig om geld op te
halen! Met dit geld worden er kinderbijbels aangeschaft
voor kinderen in Zuid-Afrika. Elke €6 levert 1 kinderbijbel
op.

Dank voor verjaardag
Afgelopen maandag heeft ondergetekende zijn verjaardag
gevierd. Het was een gezellige morgen, waarbij de
directeur allerlei opdrachten kreeg. En ook heeft u de
directeur erg ‘verwend’. Heel hartelijk dank daarvoor!

Tot donderdag 27 mei kunnen de kinderen geld ophalen
voor dit prachtige doel. Daarna sluiten we de actie af met
een leuke stormbaan. Het is erg waardevol om zo met
elkaar ervoor te zorgen dat het Woord van God ook in
Zuid-Afrika verspreid wordt onder de kinderen.

Vervolg schoolfotograaf
Gisteren zijn de inlogkaartjes van de foto's uitgedeeld.
Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en
wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar:
wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto
Koch de groepscollage gratis! U hoeft niet persé meerdere
foto’s te bestellen.
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt
via internet.

Helpt u hieraan mee? Digitaal geven kan ook, via de
volgende link:

U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of
creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens
doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's
of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen
plaatsen op de site.

https://bibleleague.nl/langbroek/
Bij voorbaat dank!
Overleg ouders groep 8
Volgende week dinsdag 25 mei is er om 20.00 uur een
overleg met de ouders van groep 8 in de school. De
ouders zijn hierover reeds geïnformeerd. Door de
Coronatijd gaat alles anders..... Graag willen we met de
ouders doorspreken wat dit betekent voor het
schoolkamp en voor het afscheid van de leerlingen van
groep 8.

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe
achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt maken.
De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het
juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende
foto’s gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond
naar keuze! Voor de leunpose geldt dat deze foto alleen
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Schoolfruit volgende week

Pinksterwandeltocht

Overzicht resterende vakanties en vrije dagen rest
schooljaar 2020-2021
Tweede Pinksterdag | 24 mei
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021
Ouders wachten in de vakken
Vanwege de veiligheid op en rond de school hebben we
eerder besloten dat de ouders, bij het wegbrengen en
ophalen van de kinderen, zich verzamelen in het ‘vak’ op
het onderbouw- en bovenbouwplein danwel bij het
fietsenhok (vanwege Corona). Wilt u hiermee blijvend
rekening houden? Dank!
Start Gezondsheidsonderzoek vanuit GGD
Deze week is de GGD gestart met de jaarlijkse
gezondheidsonderzoeken voor de leerlingen van groep 2.
Groep 2 is afgerond. Volgende week dinsdag 25 mei gaat
de medewerker van de GGD (Marina Boekhout) starten
met de leerlingen van groep 7, alsmede enkele leerlingen
van groep 3. De betreffende ouders hebben reeds bericht
ontvangen.
Tenslotte
We gaan nu het weekend van Pinksteren in: ‘Heer’ ik hoor
van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer’. Wij wensen
u en jou allen gezegende Pinksterdagen toe. Graag zien
we de kinderen weer op dinsdag 25 mei a.s. om 8.45 uur!
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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