Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 13 december 2019
Geboren
Afgelopen zaterdag is bij de familie Blitterswijk een
dochter en zusje geboren. Haar naam is Hilde. En
daarmee een zusje voor Jante, Daniek en Jort.
Als school feliciteren wij de familie Blitterswijk met de
geboorte van Hilde en wensen hen Gods’ Zegen toe!
Vervolg typelessen
Gisteren (donderdag) is typeleraar-Pia op school. Zij heeft
mede gekeken naar de vingerhouding van de leerlingen.
Juf Pia gaf aan dat eea goed verloopt. Zij gaf aan dat het
prima is dat de kinderen nu thuis verder gaan met de
typelessen, waarbij de ‘online-typeleraar’ beschikbaar is
en waarbij de typeschool alsmede onze school
tweewekelijks de voortgang van de leerlingen kunnen
volgen.
Groep 7 (van meester Jos)
Afgelopen donderdag had groep 7 een bijzondere gastles.
Er kwam een militair in de klas.

De klas had een aantal weken geleden veel vragen rond
de komst van de F35. En wie kan dit nou beter uitleggen
dan iemand die hieraan meewerkt als officier bij de
luchtmacht.

Er werd veel verteld over het dienen in het leger en wat
er allemaal van een militair wordt verwacht. Ook werden
een aantal oefeningen met de klas gedaan, zoals
opdrukken, in de houding staan, bevelen opvolgen en het
presteren met een tijdsdruk. Het was een geslaagde
ochtend en de vragen rond de F35 zijn allemaal
beantwoord.

Uit de onderwijspers: Slob geeft scholen meer vrije
ruimte

Voor alle data geldt: D.V.

Scholen krijgen meer vrijheid om de onderwijstijd naar
eigen inzicht in te vullen.
Als het aan minister Slob ligt, mogen scholen tot 30% van
hun onderwijstijd invullen op hun eigen manier. Dat
schrijft de bewindsman in een brief die hij afgelopen
maandag naar de Tweede Kamer stuurde.
Als bepaalde scholen of klassen bijvoorbeeld meer
behoefte hebben aan lezen of rekenen dan de tijd die er
minimaal voor staat, krijgen scholen daarvoor de ruimte.
Op dit moment is de vrije ruimte afhankelijk van de
schoolsoort en het niveau. Zo is er voor
basisschoolleerlingen tussen 9 en 11 jaar 12% vrije ruimte
in de lesstof. Volgens een woordvoerder van de minister
krijgen alle scholen en schoolsoorten door de maatregel
meer vrijheid.
In de brief reageert de minister op de voorstellen van
curriculum.nu. Een van de adviezen was om de vrije
ruimte voor alle school(soorten) op te rekken naar 30%.

Binnenkort hoort u weer meer van ons als MR in een van
de volgende nieuwsbrieven!

Drempelonderzoek (van juf Joke)
Op dinsdag 10 december hebben wij het
drempelonderzoek gemaakt.
Het was een inspannende ochtend. Er werden ongeveer
215 opgaven per leerling gemaakt. De juf keek ze
ondertussen gelijk na.
Hierdoor hebben we de resultaten nu al binnen. Samen
met de uitslag van de NIO en het voorlopig advies komt
de enveloppe met inhoud een dinsdag naar u als ouders
toe.
Wat ik al wel kan zeggen is dat het door de leerlingen
goed hebben gemaakt. We zijn dankbaar voor deze
resultaten.
Gisteren (donderdag): creamiddag-Kerst

Het huidige curriculum is volgens Slob ‘versnipperd, te vol
en op onderdelen verouderd: de kerndoelen zijn al bijna 15
jaar niet opnieuw bekeken. De commissie adviseert de
minister om meer eisen te stellen aan
burgerschapsvorming en digitale vaardigheden. Ook pleit
de commissie voor een betere aansluiting tussen
lesprogramma’s van basis- en middelbare scholen onder
meer voor het vak Engels.
Nu zal de Tweede Kamer de brief van de minister gaan
bespreken en er een oordeel over geven.
De planning van Slob is dat het verbeterde curriculum in
2023-2024 ingaat, gevolgd door een overgangsperiode
van 4 jaar.
Vanuit de Medezeggenschapsraad
Helaas hebben we binnen de MR afscheid moeten nemen
van juf Martine. Zij heeft aangegeven dat zij zich graag
bezig wil gaan houden met andere taken binnen de
school. Martine, bedankt voor je inzet!
Inmiddels hebben we ook weer een nieuw MR-lid mogen
verwelkomen: meester Jos! Hij wil graag het stokje van juf
Martine overnemen.
Meester Jos: 'Ik kijk er naar om vanuit de MR mee te
mogen denken met de school. Al een aantal jaar was ik
betrokken bij de MR in Amersfoort en ik kijk er naar uit
om dit in Langbroek ook te gaan doen. Ik zie het als een
uitdaging om van een andere kant naar de school te
kijken en met elkaar de school nog mooier te maken.'

Gymles groep 5 en 6 op 7 januari 2020
Wij zijn, Hanna, Herma, Mathilde en Rianne, 4 studenten
van het Hoornbeeck college in Gouda.

Voor alle data geldt: D.V.

Op 7 januari hopen wij een gymles te geven aan groep 5
en 6. Aan het eind van de gymles krijgen de kinderen ook
een certificaat als aandenken.
We hopen op een sportieve en gezellige gymles.
Schoolfruit volgende week

Het fruit wat volgende week geleverd gaat worden:
•
•
•

Voor dinsdag 1 komkommer voor 4 leerlingen;
Voor donderdag 1 mandarijn per leerling;
Voor vrijdag 1 appel per leerling.

Vervangingen volgende week
• Groep 8, woensdag 18 december: juf Nelleke
Huissoon (ipv juf Joke);
• Groep 5, dinsdag 17 december: juf Heidi Scholing
(ipv meester Nathan).
BIEB-nieuws (van juf Martine)
De bieb wordt vanaf 2020 verplaatst naar de donderdag.
Grietje Lekkerkerker, Maaike van der Lee en Karin
Lagerweij gaan met elkaar de bieb doen. Heel fijn dat
jullie dat met elkaar willen doen!
We nemen afscheid van Erica: heel hartelijk dank voor al
je hulp bij de bieb.

Operatie Sem
Volgende week maandag 16 december 2019 wordt Sem
Spies geopereerd in het WKZ. Dit is een herstellende
schedeloperatie, als gevolg van het ongeval van afgelopen
zomer.
Spannend voor Sem, zijn ouders en de rest van het gezin.
We beseffen dat we ook in deze afhankelijk zijn van de
zorg van de Heere. Ons gebed is dat ook deze operatie
gezegend mag worden.
Agenda komende tijd

Dus let op: vanaf na de vakantie mogen de kinderen elke
donderdag hun bieb boek meenemen!

Dinsdag 14 januari 2020
Maandag 20 januari 2020,
15.15-15.45 uur
Vrijdag 21 februari 2020
Maandag 24 februarivrijdag 28 februari 2020

Studiedag team
Inloopmiddag ouders
Uitreiking 1e rapport
Voorjaarsvakantie

En dan: laatste week voor de kerstvakantie
Volgende week is het al weer de laatste week voor de
kerstvakantie. Vanaf deze week hebben we in de
Bijbelvertellingen alsmede de te zingen psalmen en
liederen stilgestaan bij de geboorte van de Heere Jezus.
En we hebben ons voorbereid op de kerstviering van
aanstaande woensdagavond.

Voor alle data geldt: D.V.

Hoe ziet de week eruit?
• Maandag 16 december: een gewone lesdag;
• Dinsdag 17 december: een gewone lesdag,
waarbij alle groepen van 14.00-15.00 uur gaan
oefenen (voor de kerstviering) in de kerk;
• Woensdag 18 december: een gewone lesdag;
• Woensdagavond 18 december om 19.00 uur de
kerstviering in de Hervormde kerk aan de Brink;
als team wachten wij de kinderen op; dit op de
Brink; vanaf 18.40 uur zijn wij op de Brink
aanwezig en vanaf 18.50 uur gaan we met
kinderen naar binnen in het Hervormd Centrum;
na afloop van de Kerstviering gaan de kinderen
met de leerkrachten eerst naar het Hervormd
Centrum; daar kunt u hen weer ophalen;
• Donderdag 19 december: een gewone lesdag;
• Vrijdag 20 december: de groepen 1 en 2 zijn dan
VRIJ; de groepen 3 tot en met 8 gaan
vrijdagmorgen nog naar school en zijn om 12.15
uur VRIJ.
En (nogmaals) de collecte tijdens de Kerstviering:
Het is inmiddels ‘gebruik’ om de collecte tijdens de
Kerstviering te bestemmen voor een zendingsproject van
oud-leerkrachten dan wel oud-leerlingen. Een prachtige
bestemming voor dit jaar leek ons ‘Anneleen in
Nicaragua’; Anneleen van Doorn (oud-leerling) is immers
in oktober jl. uitgezonden als zendingswerker voor de GZB
in dit Zuid-Amerikaanse land.
Hieronder de link naar haar eerste nieuwsbrief:
https://www.gzb.nl/userfiles/File/customfiles/anneleend
ec19_20191205103244.pdf
Tenslotte
Morgen (zaterdag) wordt er weer oud papier opgehaald,
ten bate van de school. Zet u uw oud papier weer aan de
straat?
Dank ook aan de oud-papier-groep die zich iedere maand
weer inzet om het oud papier op te halen!!
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur
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