Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief vrijdag 14 januari 2022

Terugkoppeling hoofdluiscontrole afgelopen maandag
Afgelopen maandag was het hoofdluiscontrole onder de
leerlingen. Gelukkig is er geen hoofdluis aangetroffen; fijn!

•

En: houd ook dan goed rekening met de Coronamaatregelen.

Dank voor uw medewerking!
Volgende week dinsdag 18 januari: studiedag-personeel
Volgende week dinsdag 18 januari is er GEEN school, omdat het personeel een studiedag heeft.
U mag best weten: wij vinden het wel lastig om de leerlingen nu een dag vrij te geven, juist nu de school nog maar
net na de verlengde kerstvakantie is opgestart….
Echter, de studiedagen zijn al heel lang vastgesteld, waarbij
afspraken zijn gemaakt met externe trainers die dan naar
Langbroek komen. Zo komt volgende week een trainer die
het gehele team komt trainen in het kader van ons ‘zijn’
van Opleidingsschool. Ook komt een trainer die met het
Onderbouw-team een visie gaat opstellen voor de onderbouw.
Dus zo. Oók voor het team is periodieke scholing belangrijk.
Een lang verhaal. Maar daarom hebben de leerlingen volgende week dinsdag een dagje vrij. Wél is er gewoon BSO.
Verkeersmaatregelen rond de school
In overleg met de gemeente Wijk bij Duurstede zullen binnenkort verkeersmaatregelen rond de school worden gerealiseerd. Dit in het kader van de veiligheid. U wordt nog
geïnformeerd over de inhoud van deze maatregelen.
Wat we met ingang van aanstaande maandag al gaan doen:
• Bij opening/sluiting van de school gaan de BEIDE
hekken bij de ingangen open;
• Zodat er geen ophoping op de straat/voetpad
hoeft te ontstaan;
• Wij verzoeken u dan ook om met uw (bak)fiets het
schoolplein op te gaan > er is ruimte genoeg om
daar uw fiets neer te zetten;

Inschrijfavond dinsdag 15 februari 2022
Traditiegetrouw organiseren we altijd een ‘inschrijfavond’
voor de nieuwe leerlingen (4-jarigen) bij ons op school.
Deze avond richt zich op ouders van kinderen die in de periode 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2024 (Schooljaar
2022/2023 en 2023/2024) vier jaar worden en in deze periode zullen ‘instromen’ als kleuter op onze school (groep
0/1).
Vanwege de maatregelen, houden we ook dit jaar de inschrijf/informatieavond in een aangepaste vorm op dinsdag 15 februari 2022 in onze school.
Alle ouders waarvan wij weten, dan wel verwachten dat
zij hun 4-jarige bij onze school willen aanmelden, ontvangen volgende week een persoonlijke uitnodiging.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen dan kunt u zich ook
melden bij onze administratie.
Door de huidige richtlijnen rondom COVID-19, willen wij u
vragen om u vooraf aan te melden of u dinsdag 15 februari 2022 wil komen via administratie@smdblangbroek.nl.
U ontvangt dan van ons een tijdstip waarop onze directeur u te woord zal staan.
Hij zal u iets vertellen over onze school en u een rondleiding geven, ook kunt u uw vragen aan hem stellen.
Mocht er een groot aantal aanmeldingen zijn, dan kan het
zijn dat wij meerdere avonden zullen organiseren.
Welkom allemaal!

Leerkracht-ruiling groep 6 volgende week
• Maandag: juf Jolanda
• Donderdag: juf Anna
Geboren
Afgelopen dinsdag 11 januari 2022 werd het gezin Robin
en Annet de Bie, verblijd met de geboorte van een dochter. Haar namen zijn Merel Jitske, en haar roepnaam is
Merel. En daarmee hebben Nathan en Lukas een zusje gekregen!
Namens de school: van harte gelukgewenst met de geboorte van Merel. Wij wensen jullie Gods’ Zegen toe!
Nieuwe leerlingen groep 0-1a
Na de kerstvakantie is onze groep weer gegroeid met 2
nieuwe leerlingen: Luuc Zuijderduijn en Anne Roelofse.
Van harte welkom allebei!
Prachtige kleurplaten
Wat zijn de kinderen druk geweest in de vakantie. Wij
hebben al vele mooie kleurplaten mogen ontvangen. De
gang van de school is op dit moment mooi versierd met al
de mooie kleurplaten. Nog niet ingeleverd? Geen probleem. A.s. maandag is het nog mogelijk om de kleurplaat
bij meester Jos of juf Nelleke in te leveren.

Daar mogen wij de Heere dankbaar voor zijn. Het herstel
verloopt voorspoedig. Daarom is met het bestuur en de directie gesproken over de re-integratie en verdere invulling
binnen wat de leerlingen nodig hebben in de school en wat
het bestuur en de directie, juf Joke kan aanbieden.
Na diverse afwegingen en overdenkingen heeft juf Joke
aangegeven dat zij zich niet kan vinden in de visie van het
bestuur, waarop zij heeft besloten om haar leraren carrière
op een andere wijze vorm te gaan geven. Juf Joke heeft bij
het bestuur haar ontslag ingediend per DV 31 jan 2022.
Wij moeten haar keuze respecteren en hebben dus als voltallig bestuur ingestemd met haar verzoek.
Wij willen juf Joke nadrukkelijk bedanken voor het vele
werk dat zij heeft verricht binnen en buiten de school, o.a.
ook door het vormgeven en een bijdrage leveren voor de
doorgaande leerlijnen en het muziekonderwijs.
Wij willen juf Joke en haar gezin van harte Gods zegen toewensen voor de toekomst. Ga met Hem en Hij zal met u
zijn.
Schoolfruit van aankomende week
Vanaf aankomende week mogen de ouders weer in de
school voor het helpen van het verdelen en indien nodig
snijden van het schoolfruit.
Wilt u ons helpen? Aanmelden kan via Parro op de dag
dat voor u uitkomt. U bent altijd met z'n 2-en. Let er wel
op als u komt helpen dat u klachtenvrij bent en er in de
school een mondkapje gedragen moet worden.

Van het bestuur: vertrek juf Joke
Na een onverwacht ziektebericht van juf Joke van Ooijen,
net voor de zomervakantie van 2021, is er voor haar een
periode van behandeling, en gelukkig, herstel aangebroken.

Bezoek jeugdarts
Volgende week maandag 17 januari 2022 komt de jeugdarts op school. Dit voor de groepen 2 en 7. De betreffende
ouders hebben reeds bericht ontvangen. Mocht u de envelop met de vragenlijst nog niet hebben ingeleverd, wilt u
dat dan maandag meegeven.

Tenslotte
Morgen, zaterdag, wordt het oud papier weer opgehaald.
Zet u het aan de weg? Dit alles ten bate van onze school!
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

Spoed inzamelingsactie..warmte gezocht!
Stichting CRR helpt vluchtelingen in Griekenland, Bosnië en Servië.
Er is een dringende behoefte aan:
•
•
•

Winterjassen voor mannen (goede, stevige, warme, schone en nette jassen, het liefste maat S/M, vrouwen en
kinderjassen zijn natuurlijk ook welkom)
Slaapzakken (schoon, warm, het liefst in een slaapzak-hoes)
Dekens (dikke, stevige, warme dekens, geen dekbedden of dunne fleece dekens)

Geef je ze ook wat warmte voor de komende winter?
Het kan alleen volgende week maandag 17 t/m vrijdag 21 januari ingeleverd worden bij fam. Gardenier,
Klein Jagersteinstraat 15 in Langbroek.
Voor meer info: www.christianrefugeerelief.com
Alvast dank!

Beste ouder/verzorger,
Allereerst nog de beste wensen voor het nieuwe jaar!
Wat fijn dat iedereen weer naar de BSO mag komen, wat hebben we jullie gemist. Vanaf nu is de
BSO naast de maandag en dinsdag ook op de donderdag geopend.
Helaas kon het BSO-feest in de kerstvakantie niet doorgaan.
Jammer dat we dat thema zo snel hebben moeten afsluiten, maar het is niet anders en nu op naar
het volgende thema.
Het nieuwe thema is fotografie.
Over dit nieuwe thema valt veel te leren. Wat zullen de kinderen
er al van weten en wat zouden ze er zelf mee kunnen? De
komende weken gaan we dit ontdekken en misschien nog wel
meer dingen er over leren. Het is belangrijk om goed te weten
wat de kinderen al weten over het thema. Daarom maken we,
net zoals bij alle andere thema’s, met elkaar een woordweb.
Ook zullen we weer gaan knutselen, want wat is het belangrijkste
onderdeel van de fotograaf? Een leuk spel hoort er ook bij. Wist
je dat je fotografen en bakken ook heel goed samen gaan?
Benieuwd? Wacht maar af!

Wat we nog meer met het thema fotografie kunnen, dit gaan we
samen bedenken en maken. Voor de papa's en de mama's komen er ook vast leuke verrassingen
naar voren. We gaan u verrassen met dit nieuwe thema.
Heeft u misschien lege dozen van bijvoorbeeld hagelslag of tissues? Wij kunnen ze goed gebruiken
om mee te knutselen op de BSO!
Activiteiten:
Week 2 camera maken
Week 3 fotospel
Week 4 foto op hout maken
Week 5 creatieve foto's
Week 6 fotolijst
Week 7 fotoshoot en bakken
Week 8 afsluiting fotoshoot
Liedje

Groetjes van Maaike en alle kinderen van de BSO.
Wilt u meer informatie over de 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,
Linda Poenaru
Locatiemanager
linda@bijdehandjes.info l 06-57219698

Vacature Medewerkers BSO Langbroek
(4-32 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? Doordat we groeien zijn wij per direct opzoek naar een medewerker voor onze BSO binnen School met de Bijbel in Langbroek. Wil je meer dagen/uren werken?
Deze functie is te combineren met andere BSO-, peuteropvang-, en kinderdagverblijffuncties en er
zijn volop mogelijkheden binnen de flexpool. We bekijken graag samen met jou de mogelijkheden
en de uren die je wilt werken (4-32 uur).
Wat ga je doen?
Jij wacht kinderen na schooltijd op en 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:
•
•
•
•

Voelt je thuis bij de christelijke school op reformatorische grondslag;
Bent beschikbaar op donderdagmiddag. Doordat we groeien is het goed mogelijk dat je in de
toekomst ook de maandag- en dinsdagmiddag kan werken.
Neemt initiatief en onderneemt graag leuke dingen met kinderen;
Beschikt over een relevante opleiding op minimaal MBO 3 niveau zoals Sport en bewegen,
pedagogisch medewerker of onderwijsassistent. Ben je nog in opleiding? Studeer je bijvoorbeeld aan de PABO? Aan de hand van het aantal studiepunten kun je misschien al wel aan de
slag. Neem gerust contact op.

Wij bieden:
Je kom in een enthousiaste, informele, groeiende en mensgerichte organisatie met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Een dienstverband van minimaal 9 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 uiterlijk 25 januari naar Linda Poenaru - linda@bijdehandjes.info

