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Nieuwsbrief Vrijdag 3 december 2021

Corona-update
De Corona-situatie in het land is bij u bekend. Het Kabinet
heeft extra maatregelen genomen.....Heel veel scholen
hebben te maken met klassen in quarantaine, etc.

Wij zullen de testen zo snel als mogelijk is verdelen over
de leerlingen van groep 6, 7 en 8

We mogen dankbaar zijn dat het nu op onze school ‘rustig’
is. En tegelijkertijd leven we mee met de gezinnen die in
quarantaine zitten.

Mondkapjes
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 behoren ook
mondkapjes te dragen. De afgelopen week hebben wij er
nog heel wat uitgedeeld, maar dit blijft niet zo. Wij willen
u als ouders vragen om hier zelf zorg voor te dragen.

Deze week was meester Nathan ziek, maar gelukkig werd
hij negatief getest. Aanstaande maandag hoopt hij weer te
komen.
Ondergetekende zat ook in quarantaine, vanwege een positieve besmetting van 2 dochters. Vanmorgen ben ik (5dagen-test) negatief getest, maar tegelijkertijd kreeg de
derde dochter een positieve testuitslag. U begrijpt het: we
gaan in verlengde quarantaine. Hopelijk mag ik in de loop
van de volgende week weer naar Langbroek komen...
Niets aan, om zo op afstand van de school te moeten werken. Tegelijkertijd weten we nu ook wat het is voor u om
met uw gezin in quarantaine te zitten.
Laten we blijvend bidden om Gods’ bewarende hand voor
onze leerkrachten, onze leerlingen en onze gezinnen.
Miljoenen zelftesten naar basisscholen
Vanaf volgende week maandag krijgen alle basisscholen
een voorraad gratis zelftesten voor de leerlingen in de
groepen 6, 7 en 8. Het is de bedoeling dat de leerlingen zo
via de school aan het advies kunnen voldoen om zich
twee keer per week te testen op het coronavirus.
De eerste levering bestaat uit 2,4 miljoen exemplaren. Dat
is genoeg om twee weken alle leerlingen in de groepen 6,
7 en 8 twee keer per week te laten testen. Als de test positief is, moet de leerling met de rest van het gezin in quarantaine en zich laten testen bij de GGD. Is de test negatief, kan de leerling naar school.

Leerlingen
bezig
met
type-diploma
Wist u dat verschillende leerlingen bezig zijn met het behalen van hun type-diploma? Bij The house op typing....Een
aantal van hen zijn al flink op weg.....dapper hoor!
Juf Anke
Aanstaande maandag 6 december komt de ‘nieuwe juf
Anke’ een dagje meelopen met groep 3! Wat fijn!
Lamineerapparaat kwijt
Sinds de zomervakantie zijn wij op school een A3 lamineerapparaat kwijt. Heeft iemand buiten de school deze van
ons geleend in de vakantie en is deze per ongeluk vergeten
terug te brengen? Wij horen het graag.
Bestuursvergadering
Aanstaande maandagavond 6 december vergadert het bestuur van de school. Dit zal online zijn. Voor een deel is
deze vergadering samen met de Ledenraad.
Schoolfruit volgende week
Helaas mogen de ouders niet meer in school om te helpen
met het snijden/verdelen van het schoolfruit. De leerkrachten zullen dit nu met de leerlingen zelf oppakken.

•

Donderdag 23 december 2021: 19.00 uur > kerstviering hele school in de Hervormde kerk (onder
voorbehoud van de dan geldende Corona-maatregelen).

Vrijdag 24 december 2021 GEEN school
Vrijdag 24 december is de school vrij. Dan heeft het team
een (extra) studiedag over het thema ‘hoogbegaafdheidsbeleid’.
Tenslotte
Zoals eerder aangekondigd: vanaf deze week communiceer ik via Parro. Alle ouders zijn aangesloten op Parro, en
we merken dat het bereik via Parro groter/sneller is dan
bij Parnassys.
Aanstaande maandag GEEN jeugdarts
Ook de jeugdarts zit in quarantaine. Daarom gaan de geplande onderzoeken van aanstaande maandag NIET door.
Deze worden doorgeschoven naar het voorjaar-2022.
Hoofdluis
Wij hebben vernomen dat er hoofdluis op onze school is
geconstateerd. Wij willen u vragen om uw kinderen goed
te controleren.

Een hartelijke groet vanuit mijn thuis!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

Bij constatering van hoofdluis graag melden bij onze
hoofdluismoeders Jacqueline Lokhorst en Anita Merkens.
Mochten er vragen over zijn, dan kunt u ook contact opnemen met deze personen.
Een extra hoofdluis controle zal plaatsvinden op maandag
6 december.
Gewijzigde datum kerstviering:

om uw kind(eren) voor de open BSO-dag op te geven. Opgeven kan tot 17 december via linda@bijdehandjes.info.

Beste ouder/verzorger,
Om u kennis te laten maken met de (vakantie-) BSO
zal er op dinsdag 28 december een open BSO-dag
georganiseerd worden. De BSO zal deze dag geopend zijn van 9.00 – 16.00. Er zijn geen kosten aan
verbonden. De kinderen die nu al gebruikmaken van
onze BSO zijn uiteraard ook van harte welkom! Wilt
u uw kind(eren) laten ervaren hoe een dagje op de
BSO is, neem dan contact op met de locatiemanager

Dinsdag 28 december
Open BSO-dag van 9.00 – 16.00
Kom jij ook?
Wilt u meer informatie over de (vakantie-)BSO 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
Ik wens u alvast een goed weekend toe.
Hartelijke groet, ook namens Maaike,
Linda Poenaru

Locatiemanager I linda@bijdehandjes.info l 0657219698

Vacature medewerker BSO’s kern Woudenberg (12
uur)
Vind jij het leuk om met kinderen van de basisschoolleeftijd op te trekken? Ze uit te dagen en leuke
activiteiten met ze te ondernemen? Voor onze BSO locaties binnen kern Woudenberg zijn wij per
januari 2022 op zoek naar een enthousiaste BSO medewerker. Wil je meer uren werken? Deze functie is te combineren met andere BSO/KDV functies en er zijn volop mogelijkheden binnen de
flexpool. We bekijken graag samen met jou de mogelijkheden en de uren die je wil werken (tussen
de 4-32 uur). Eén middag op de BSO in Langbroek behoort ook tot de mogelijkheden.
Wat ga je doen?
Jij zorgt voor een gezellig tafelmoment met wat eten en drinken zodat de kinderen hun verhaal kunnen doen. BSO betekent voor de kinderen vrije tijd met activiteiten zoals spelletjes, knutselen, spelen in de bouw-of poppenhoek, boekjes lezen, buiten spelen, ravotten of gewoon lekker niets doen.
Dus na het tafelmoment tijd voor actie! En jij vindt het geweldig om actief met ze mee te spelen.
Met behulp van het activiteitenprogramma Doenkids ga je leuke dingen ondernemen met de kinderen. Als ouders hun kind komen ophalen vertellen de kinderen enthousiast dat ze een leuke middag bij je hebben gehad.
Jij:
1. voelt je thuis bij de christelijke identiteit van BijdeHandjes. Vanuit jouw persoonlijk geloof
kun jij met kinderen praten en zingen over God;
2. neemt initiatief en onderneemt graag leuke dingen met kinderen;
3. kan goed overzicht houden en biedt structuur door samen met je collega’s in verschillende
groepen activiteiten aan te bieden.
4. beschikt over een relevante opleiding op minimaal MBO 3 niveau zoals Sport en bewegen
mbo niveau 3/4 pedagogisch medewerker niveau 3/4 onderwijsassistent niveau ¾. En/of je
bent derdejaars HBO (ecologische) pedagogiek, social work of PABO en je hebt 50% van je
studiepunten behaald. Ben je benieuwd of jouw diploma voldoet aan de eisen om starten op
de BSO? Doe de Diploma check of vraag het ons.
5. bent in het bezit van rijbewijs B.
Werken bij BSO’s binnen kern Woudenberg
Onder kern Woudenberg vallen onze BSO locaties in Scherpenzeel, Woudenberg en Langbroek. We zullen met elkaar kijken welke locatie passend is.
Wil je meer uren werken?
Dat kan! Stap dan in onze Flexpool. Er zijn volop mogelijkheden in de regio Kootwijkerbroek.
Of misschien is deze functie wel te combineren met een andere vaste functie binnen BijdeHandjes.
Kortom, tijdens ons kennismakingsgesprek vertellen we je er alles over.
Wij bieden:
Je kom in een enthousiaste, informele, groeiende en mensgerichte organisatie met ruimte
voor eigen inbreng en ontwikkeling. Een dienstverband van (6) uur per week. De functie valt

in schaal 6 conform CAO Kinderopvang. Dat betekent op basis van een 36-urige werkweek
een salaris van minimaal € 2.193 en maximaal € 2.913 bruto per maand (afhankelijk van je
ervaring). We bieden een reiskostenvergoeding, 8% vakantietoeslag) pensioenregeling, diverse opleidingsmogelijkheden, 26 vakantiedagen (bij fulltime werkweek) en een collectieve
zorgverzekering bij Prolife.
Gaat dit over jou?
Stuur dan je motivatie + CV naar Linda Poenaru, locatiemanager kern Woudenberg, via
linda@bijdehandjes.info

