Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief Vrijdag 10 december 2021

Vrij rustig op school
We mogen dankbaar zijn dat het op school vrij rustig is voor
wat betreft de Corona-besmettingen.... Een aantal
gezinnen heeft wel met besmettingen te maken, en zitten
daardoor in quarantaine, maar dat zijn er gelukkig niet
veel.... We wensen deze gezinnen veel geduld en sterkte
toe...
Volgende week dinsdag weer persconferentie
Volgende week dinsdag is er weer een persconferentie van
premier Rutte en minister De Jonge. We weten niet of dit
nog gevolgen krijgt voor het basisonderwijs. We wachten
maar af....
Wat zijn de meest actuele regels alweer, met betrekking
tot kind thuishouden (of niet)
1. Bij milde klachten (ook snottebellen!) blijft uw
kind thuis en is het advies om uw kind te laten
testen;
2. Bij een negatieve GGD-test of een negatieve
zelftest, mag uw kind weer naar school;
3. Bij een negatieve testuitslag mag uw kind weer
naar school, ook wanneer nog niet alle klachten
weg zijn;
4. Kinderen van 0 jaar t/m groep 8 die in de laatste 8
weken corona hebben gehad en nu geen klachten
hebben, hoeven niet te testen en hoeven ook niet
in quarantaine.

en de leerkrachten, waarbij we klassen/groepen in
cohorten zitten.
De Kerstviering start om 13.30 uur, waarbij de leerlingen
weer om 15.15 uur terug zijn op school. Dit betekent voor
u als ouders: ‘gewone schooltijden’. Dit doen we om extra
verkeersbewegingen te vermijden. Maar dat begrijpt u
goed....
Ruiling groep 6 volgende week
Maandag: juf Jolanda en donderdag juf Anna
Benoeming
Per 1 januari 2022 is meester Jos benoemd tot IB-er
(Interne Begeleider) van de school. Dit was Jos al, maar dan
voor de midden-bovenbouw. Vanwege het vertrek van juf
Corine ontstaat er een vacature IB voor de onderbouw.
Deze vacature gaat meester Jos nu invullen. Dit betekent
dat meester Jos per januari aanstaande voor 2 dagen per
week als IB-er in onze school werkzaam is. Gefeliciteerd
meester Jos!

Zie hiervoor ook beslisboom onderaan deze nieuwsbrief.

Zelftesten
Deze week zijn er 4 zelftesten per leerling uitgedeeld aan
de groepen 6,7 en 8 dit is voor tot aan de kerstvakantie.
Daarna zullen er weer nieuwe verstrekt worden. Het
advies van de overheid is om 2x per week preventief een
zelftest af te nemen.

Aangepaste Kerstviering
Vanwege de onduidelijkheid over de verdere
Coronamaatregelen, terwijl we nu toch een besluit
moeten nemen, hebben we voor wat betreft de
Kerstviering-2021 als volgt besloten:

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.

De Kerstviering voor de hele school is op
donderdagmiddag 23 december 2021 in de Hervormde
kerk aan de Brink. Deze kerstviering is voor de leerlingen

Dank overigens aan alle vaders die dit doen....waardering
daarvoor! Mag ook best weleens gezegd worden!
Er wordt gewerkt aan het plein/grasveld afgezet.....
Afgelopen week is er een mooi nieuw hekwerk geplaatst
rondom het voetbalveld.
Dank aan de vaders die dit hebben verzorgd.

Hoofdluis
Afgelopen maandag heeft de hoofdluiscontrole plaats
gevonden. Helaas is onze school op dit moment nog niet
luizen vrij.
De volgende controle zal de reguliere controle zijn na de
kerstvakantie op maandag 10 januari 2022.
Groep 7: leerkrachtwijziging maandag 13 december 2021
Juf Henriëtte (ipv meester Jos)
Gewijzigde datum en tijd kerstviering:
• Donderdag 23 december 2021: 13.30 uur >
kerstviering hele school in de Hervormde kerk
(onder voorbehoud van de dan geldende Coronamaatregelen). Kinderen gaan op de normale
tijden naar school en worden op de normale tijd
weer opgehaald.

Juf Anke
Afgelopen maandag was juf Anke een dagje in haar nieuwe
groep 3. Ze vond het heel gezellig op school! Nog een
maandje, en dan komt ze iedere week!
Nieuwe datum Jeugdarts
De nieuwe datum voor het bezoek van de Jeugdarts aan de
school (voor de groepen 2 en 7) is op maandag 17 januari
2022.
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.

Vrijdag 24 december 2021 GEEN school
Vrijdag 24 december is de school vrij. Dan heeft het team
een (extra) studiedag over het thema
‘hoogbegaafdheidsbeleid’.
Oliebollenverkoop 2021
Goed nieuws! We gaan dit jaar weer oliebollen verkopen.
Net als vorig jaar hebben we te maken met Corona
maatregelen en daarom hebben wij besloten om ook dit
jaar niet zelf te bakken.
Jan Banket uit Veenendaal hebben we bereid gevonden
om oliebollen te bakken en daar zijn wij heel blij mee. De
oliebollen zullen verkocht worden voor €9,- per zak van
10 oliebollen. De opbrengst komt ten goede aan het
onderhoud van de kerk aan de Brink.
Donderdag 30 december vanaf 9:00 kunt u de oliebollen
kopen bij de kraam aan de Frisodreef 29.

Oud papier a.s. zaterdag
Zet u aanstaande zaterdag (dus morgen) het oud papier
aan de straat? De mannen van de school komen weer
langs!

Wilt u zeker zijn van overheerlijke oliebollen geef dan een
bestelling door op oliebollenlangbroek@gmail.com onder
vermelding van uw naam en het aantal zakken dat u wilt
bestellen of telefonisch via Corina van Beusekom (0653357054) of Ton van Donselaar (06-53120063). Bestellen
kan tot en met maandag 27 december. Wij zorgen dat uw
bestelling klaar staat op het bovengenoemde adres.
NB: alleen contant betalen is mogelijk
Meeleven
We leven mee met de familie Paulette en Martin van Eck,
en natuurlijk ook Mart uit groep 1. Deze week is Martin
ter observatie in het epilepsiecentrum in Heemstede. Er is

nog veel onduidelijkheid. Wat een lange weg....heel veel
sterkte en Gods’ nabijheid toegewenst.
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit mijn thuis! Aanstaande
maandag ‘mag’ ik hopelijk weer op school komen….

Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

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

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 06-57219698

