Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief vrijdag 17 december 2021

Vervroegde Kerstvakantie
U bent er eerder deze week allemaal over geïnformeerd:
tijdens de Persconferentie van afgelopen dinsdag is door
premier Rutte en minister De Jonge aangegeven dat de basisscholen met ingang van volgende week dicht gaan met
een vervroegde kerstvakantie. Dit betekent dus 3 weken
kerstvakantie.
Alhoewel er voor onze school nauwelijks Corona-besmettingen zijn (zijn we dankbaar voor!), is het een landelijke
maatregel dat de scholen eerder dicht ‘moeten’; ook Langbroek.
In overleg met het team hebben we besloten om voor volgende week geen thuisonderwijs aan te bieden, aangezien
dit voor u als ouders/verzorgers ook erg belastend zou zijn.
Wél zal, zo nodig, door de leerkrachten voor een aantal
leerlingen werk worden meegegeven voor thuis.
Terugblik Kerstviering
Vanmorgen (vrijdag) heeft de kerstviering van de school
plaatsgevonden in de Hervormde kerk. We zien terug op
een prachtige kerstviering.
Onder het luiden van de kerstklokken liepen we als school
naar de kerk. En in de kerk mochten alle kinderen iets opzeggen dan wel meezingen met hun eigen groep. Ook
mocht meester Jos de kinderen meenemen in een ontroerend kerstverhaal, dat ging over ‘Ferdinand’. Ook leverden
veel kinderen een bijdrage met hun eigen muziekinstrument.
Al met al een mooie kerstviering; we zien er met dankbaarheid op terug, ondanks het feit dat nu ‘alles zo anders is’.
We danken de Oudercommissie voor haar medewerking,
Rik van Dijk voor de opname, koster Henk van Donselaar
voor zijn medewerking en de ‘mevrouw’ die voor het
bloemstuk heeft gezorgd.

En: vanaf vanavond (vrijdag) 19.00 uur kunt u de kerstviering zien via you tube hervormdlangbroek.nl. Deze uitzending blijft er nog wel even op staan…
Vooruitblik volgende week
Volgende week is het dus kerstvakantie. Wél is er noodopvang op school voor kinderen van ouders in de zogenaamde ‘cruciale beroepen’ dan wel kwetsbare gezinnen.
Volgende week maandag tot en met donderdag zal er dus
‘opvang’ (geen onderwijs) op school zijn, alsmede noodopvang voor de buitenschoolse opvang. De betreffende ouders/verzorgers hebben zich hiervoor aangemeld en bericht van ons ontvangen.
Kerst-schoolkrant
Vandaag hebben alle oudste leerlingen de Kerst-schoolkrant-2021 meegekregen. Ook is deze schoolkrant bezorgd
bij de leden van de schoolvereniging. De leerlingen van de
school hebben de schoolkrant (weer) zelf gemaakt. Bedankt hoor!
Afscheid juf Corine
Gisteren, donderdag, heeft juf Corine afscheid genomen
van ‘haar’ groep 3, en van de Langbroekse school, waar ze
10 jaar werkzaam is geweest. Dank, juf Corine, voor alles
wat u voor de school heeft gedaan en betekend!

Hieronder nog een afscheidsstukje van juf Corine:
Beste ouders,

•
•
•

Woensdag: juf Anke
Donderdag: juf Joanne en juf Danielle
Vrijdag: juf Joanne

Een laatste stukje van mij hier in de nieuwsbrief… na een
mooi afscheid gisteren van de kinderen en u als ouders ga
ik onze mooie school dan nu echt verlaten. Wat een verrassing: toegezongen op het plein, alle mooie cadeautjes, de
vele kaarten met lieve woorden; daar heb ik gisteravond
echt even van zitten (na)genieten. Tegelijkertijd kwamen
ook weer veel mooie herinneringen boven van de afgelopen
jaren. Fijn om ook na schooltijd nog een heel aantal van u
persoonlijk gesproken te hebben! Voor alle ouders die ik
persoonlijk heb leren kennen als ib’er en leerkracht: ook via
deze weg nogmaals hartelijk dank voor alles; het vertrouwen, de mooie (soms ook moeilijke) gesprekken, de dierbare herinneringen die we samen hebben opgebouwd. Ik
heb van mijn lange periode op SmdB genoten, veel geleerd.
Wat een zegen om een school mét de Bijbel te mogen zijn,
en ook daar zaadjes te mogen zaaien en planten! ‘Voor
eeuwig staat Uw Woord vast in de hemel. Uw trouw staat
vast van generatie op generatie.’ Ik wens u als gezin dan
ook van harte Gods zegen toe, voor nu en in de toekomst!

Zelftesten
Groep 6, 7 en 8 heeft in de kersttas ook weer 4 nieuwe
zelftesten per leerling ontvangen. Deze zijn voor na de
kerstvakantie. Het advies van de overheid is om 2x per
week preventief een zelftest af te nemen.

Lieve groet,
Juf Corine

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.

Juf Theodora
Doordat juf Anke per 1 januari 2022 start in groep 3, stopt
juf Theodora met het wekelijks, op woensdag, lesgeven in
groep 3. Dank juf Theodora, dat u ons deze periode heeft
willen helpen!. En, natuurlijk blijft juf Theodora op onze
school werkzaam als kindercoach!
Leerkrachtbezetting groep 7 na de kerstvakantie
Omdat meester Jos (zie Nieuwsbrief vorige week) per 1 januari 2022 IB-er wordt voor de gehele school, betekent dit
dat hij na de kerstvakantie niet meer op maandag lesgeeft
in groep 7.
De leerkrachtbezetting voor groep 7 is vanaf de kerstvakantie (en de rest van dit schooljaar):
• Maandag: juf Henriëtte
• Dinsdag: juf Henriëtte
• Woensdag: meester Wolter
• Donderdag: juf Henriëtte
• Vrijdag: juf Henriëtte
Daarmee is de combinatie op de woensdag van 7-8 na de
kerstvakantie voorbij. Zijn we blij mee....
Start juf Anke
Na de kerstvakantie start juf Anke als de nieuwe juf van
groep 3. Samen met juf Joanne gaat ze leiding geven aan
groep 3. De leerkrachtbezetting is als volgt:
• Maandag: juf Anke en juf Danielle
• Dinsdag: juf Joanne en juf Danielle

Mondkapjes
Heel goed dat onze leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 zo
trouw de mondkapjes dragen in de gangen!
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.
Hoofdluis
De volgende controle zal de reguliere controle zijn na de
kerstvakantie op maandag 10 januari 2022.

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.
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
Vooruitblik in Coronatijd
Hoe zal het verder gaan met het basisonderwijs in Coronatijd? We weten het niet.....wél weten we dat het Kabinet weer advies heeft gevraagd aan het OMT.

We weten niet wat dit betekent voor het onderwijs na de
kerstvakantie. Als team bereiden we ons voor de zekerheid wel voor op een situatie van (opnieuw) Afstandsonderwijs na de kerstvakantie. We hopen niet dat dit van
toepassing zal zijn.....
Worden er geen ‘maatregelen’ afgekondigd, dan verwachten we alle kinderen weer op school op DV maandag 10
januari 2022 om 8.45 uur!
Tenslotte
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar 2021. We
zijn dankbaar dat in de periode september 2021-december 2021 het onderwijs gewoon zijn doorgang mocht vinden, en dat we als school zo rijk gezegend zijn met het beschikbaar-hebben van voldoende personeel. Ook zijn we
dankbaar voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de
school.
De Heere heeft ons allen in deze periode bewaard en gespaard.
We bidden voor diegenen die te maken hebben met Corona in hun gezin of familiekring.
En nu zien we uit naar het Kerstfeest. Jezus is geboren in
de stal van Bethlehem. Dit om ons nieuw leven te geven.
Met de kinderen mochten we daarover ‘horen’ en zingen.
Namens bestuur en team wensen wij u gezegende Kerstdagen toe!
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
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

