Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief vrijdag 7 januari 2022

Nieuwjaar
Mede namens bestuur, Ledenraad en team wensen wij u
allen een gezegend 2022 toe. We hopen dat het een wat
rustiger jaar zal worden, en bidden om Gods’ bescherming
en bewaring.
Heropening school 10 januari 2022
Zoals wij u afgelopen maandag 3 januari al hebben meegedeeld:
Afgelopen maandag maakten minister Slob van Onderwijs
en minister De Jonge van Volksgezondheid bekend dat de
basisscholen en de BSO vanaf maandag 10 januari weer
open gaan.
We bereiden ons voor om dit op een zo veilig mogelijke
manier te doen. In deze brief zetten wij de belangrijkste
informatie op een rij.
Basisscholen kunnen weer veilig open
Het Outbreak Management Team (dit zijn deskundigen
die zien hoe het coronavirus zich ontwikkelt) ziet dat het
aantal besmettingen bij kinderen is afgenomen. Dit betekent dat de basisscholen weer veilig open kunnen. De
overheid houd de ontwikkeling en verspreiding van het
coronavirus de komende tijd goed in de gaten. Ook de situatie op de basisscholen wordt actief gemonitord.
Gezondheidsmaatregelen blijven van kracht
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
zoveel mogelijk te voorkomen blijven van kracht op de basisscholen. Het RIVM geeft aan dat deze maatregelen de
komende tijd nodig blijven.
Wat waren die maatregelen alweer
Wel gelden opnieuw de maatregelen van vóór de verlengde kerstvakantie, zoals het dringende advies tot het
dragen van mondkapjes in de school voor leerlingen vanaf
groep zes en de verplichting hiervan voor het personeel,
cohortering, quarantainemaatregelen en het dringende

advies voor leerlingen vanaf groep zes om tweemaal per
week preventief thuis een zelftest uit te voeren, hiervoor
komen nieuwe leveringen.
Verder (1)
Heel belangrijk is dat we als school weten wanneer uw
kind aanstaande maandag niet op school komt vanwege
een positieve besmetting danwel een quarantaine in gezinsverband ＞ geeft u dit dan aan de directeur en de betreffende leerkracht door?
Verder (2)
Verder: wanneer uw kind Corona-gerelateerde klachten
heeft, dan blijft deze thuis (geef dit dan wel door aan de
directeur en de betreffende leerkracht).
Verder (3)
Kinderen met (milde) verkoudheidsklachten mogen alleen
met een negatieve testuitslag naar school (zelftest mag
ook).
Tot zover.
Best wel weer spannend volgende week. Hoe zal het allemaal gaan, ook nu de Omikron-variant zo dominant is?
Anderzijds, heel belangrijk dat de kinderen weer heerlijk
in de veilige schoolomgeving, en met de vriendjes en
vriendinnetjes, op school hun lessen kunnen volgen. Want
dat is toch het allerbeste.
We hopen dat het niet nodig zal zijn om klassen in quarantaine te laten gaan, want dat is heel vervelend. Mocht
het aan de orde zijn, dan pakken we het weer net zo op
als eerst: dan gaat de groep per direct over op Afstandsonderwijs.
Maar we zijn vol goede moed, de school is in de kerstvakantie met 'bezemen gekeerd' en helemaal schoon. Hygiene is erg belangrijk!

Zo hopen we aanstaande maandag de school weer te openen en bidden de Heere om Zijn bewarende hand.

Tenslotte
Tot aanstaande maandag om 8.45 uur!

Heropening reguliere BSO
Ook de reguliere BSO start met ingang van volgende week
weer.

Met vriendelijke groeten,

Hoofdluis
Aanstaande maandag 10 januari is weer de reguliere controle op hoofdluis.
Bestuursvergadering
Aanstaande maandagavond 10 januari 2022 vergadert het
bestuur. Inachtnemende de huidige Corona-maatregelen is
dat nog online.
Vergadering Medezeggenschapsraad
Ook komt aanstaande maandagavond 10 januari 2022 de
Medezeggenschapsraad bijeen.
De leerkrachtbezetting voor groep 7 is vanaf volgende
week (en de rest van dit schooljaar):
• Maandag: juf Henriëtte
• Dinsdag: juf Henriëtte
• Woensdag: meester Wolter
• Donderdag: juf Henriëtte
• Vrijdag: juf Henriëtte
Start juf Anke
Vanaf volgende week 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
Woensdag: juf Anke
Donderdag: juf Joanne en juf Danielle
Vrijdag: juf Joanne

Welkom op de school, juf Anke!
Leerkrachtbezetting groep 0-1a
Met ingang van deze maand (januari) gaat groep 0-1a fors
groeien in leerlingenaantal. Daarom is vanaf volgende
week, naast juf Alike en juf Martine, ook juf Elselinde (leerkracht in opleiding) aan deze groep toegevoegd (op maandag en dinsdag).
Volgende week maandag loopt ook Lisette Pot een dagje
mee in deze groep, om ‘te proeven’ aan het mooie vak van
leerkracht.
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.

Meester Breugem, directeur

