Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief vrijdag 25 februari 2022

Versoepeling coronamaatregelen
Nu de Coronamaatregelen per 18 februari 2022 zijn versoepeld, ‘mogen’ ouders ook weer de school in komen. Dat
is fijn!
Echter, dit vraagt wel om zorgvuldig handelen, aangezien
het virus ‘nog niet weg is’.
Anderzijds heeft de Corona-periode ons als school ook
goede dingen gebracht. We noemen hierbij onder meer
het feit dat de leerlingen zich vóór schooltijd, en na afloop
van de pauzes, zich in hun eigen ‘groeps-vak met gekleurde
tegels’ verzamelen, en vervolgens om de beurt de school in
lopen. We merken: dit geeft structuur en rust, en dat is
goed voor het onderwijsklimaat op school.’
Daarnaast is het van belang dat ouders niet ‘op afstand
staan van de school’, en regelmatig de school in mogen komen.
Als team hebben we nagedacht over een nieuwe regeling
‘ouders in de school’ en zijn uitgekomen op het volgende,
wat per maandag 7 maart 2022 ingaat:
Onderbouw (groep 1 en 2):
1. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: de
ouders/verzorgers brengen de kinderen via de
kleuteringang in de klas (vanaf 8.35 uur gaat de
kleuteringang open);
2. Nadat u uw kind heeft gebracht, vertrekt u weer;
3. Op woensdag wachten de leerlingen van groep 2
in hun eigen vak buiten.
Midden-Bovenbouw (groep 3 tot en met 7):
1. Net zoals nu: iedere dag verzamelen de leerlingen
zich in hun ‘gekleurde groepsvak’. Uiteraard ‘mag’
u het plein op om uw kind/kinderen weg te brengen;
2. De kinderen/groepen gaan om de beurt, onder
begeleiding van de eigen leerkracht, de school in;

3.

Met ingang van april 2022 starten we weer met de
inloopmiddagen.

Daarnaast:
1. Vanaf volgende week zijn mondkapjes in de
school niet meer verplicht;
2. Zullen de zorgbesprekingen weer ‘live’ op school
plaatsvinden;
3. Mogen ouders weer op school komen voor hulpdiensten voor de school.
Fijn zo. Zijn we dankbaar voor!
Vergadering Oudercommissie
Dinsdagavond 8 maart 2022 vergadert de Oudercommissie
van onze school.
Woensdag 9 maart 2022: Biddag voor gewas en arbeid
Woensdag 9 maart 2022 is het de landelijke Biddag voor
gewas en arbeid. Deze dag is er geen school. Daardoor bent
u in de gelegenheid om deze de kerkdienst van uw eigen
gemeente bij te wonen, waarin de zegen van de Heere mag
worden gevraagd voor het nieuwe (oogst)seizoen en de arbeid.
Tijdens deze week besteden we in school aandacht aan het
thema ‘Blijven bidden’, aan de hand van Daniël 6 : 1-29.
Ook is er op vrijdag 11 maart een Biddag-Sing-In.
Wij wensen u allen een gezegende Biddag toe.
Donderdag 10 maart 2022: Studiedag
Zoals bekend: donderdag 10 maart 2022 is er een Studiedag voor het personeel. Dit is de laatste dag in de training
van het personeel als ‘werkplekbegeleider’. Dit in het kader
van het worden van Opleidingsschool. Zijn we nu bijna…
Deze dag zijn de leerlingen dus vrij.

Oproep verzorging vrijwilligers zaterdag 5 maart
Volgende week zaterdag, gaan 14 personen aan de slag
met de herinrichting van het schoolplein.
Willen jullie ons helpen in de verzorging van de mannen?
Eventueel voor wat lekkers bij de koffie of iets voor tijdens
de lunch?
Geef door waarin jij de mannen wil voorzien via administratie@smdblangbroek.nl dan houden we via die weg
het overzicht in wat er komt voor de mannen.
Schoolmelk na de vakantie
Na de vakantie kunnen de kinderen tijdens het overblijven
gebruik maken van yoghurt en vanaf de vrijdag van
melk/karnemelk. Helaas is voor ons nog niet duidelijk wanneer na de vakantie de yoghurt geleverd gaat worden. Dus
de vraag is even of er die maandag yoghurt uitgedeeld kan
worden. Misschien handig om hier rekening mee te houden.
Als dit is gewenst, wel zelf een beker hiervoor meenemen.
BSO volgende week
Volgende week, tijdens de voorjaarsvakantie, is er op
dinsdag en donderdag de hele dag BSO op school (van
7.30 uur tot 18.30 uur). Dit is de zogenaamde ‘vakantie
BSO’.
Juf Danielle is geslaagd!
Juf Danielle behaalde vorige week haar diploma voor de
opleiding onderwijsassistent. Wij in groep 3 zijn heel trots
op haar! Via deze weg bedankt juf Danielle en de ouders
en kinderen voor de leuke verassing!
Letterfeest groep 3
In groep 3 vierden we gisteren het letterfeest! We hebben
alle letters al geleerd en kunnen al heel veel woorden lezen en schrijven. We deden een letterspeurtocht, letterbingo, aten lettersoep en versierden onze cakejes met letters!
Aan het eind van de dag kregen we allemaal een letterdiploma! Hier een foto met onze mooie letterpet!

Schoolfruit voor na de vakantie
Dit is voor nu nog niet bekend bij ons.
Voor in de agenda
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022 – Voorjaarsvakantie
Maandag 7 maart planning voor contactavond open voor
gezinnen met meerdere kinderen op onze school
Dinsdag 8 maart planning voor contactavond open voor
gezinnen met 1 kind op onze school
Woensdag 9 maart 2022 Biddag – Kinderen vrij
Donderdag 10 maart 2022 Studiedag – Kinderen vrij
Donderdag 17 maart 2022 - Contactavond ouders
Dinsdag 22 maart 2022 - Contactavond ouders
Tenslotte
Maandag 7 maart om 8.45 uur verwachten we alle kinderen weer.
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

