Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 20 december 2019
Terugblik Kerstviering
Eergisteren, woensdag, was de Kerstviering van alle
groepen in de kerk. Het was een ‘volle bak’ omdat de
school dit jaar geen gelegenheid bood om de Kerstviering
voor de onderbouw daar te laten plaatsvinden.
We zien terug op een mooie Kerstviering, waarbij de
kinderen ook keurig hun ‘opzegvaardigheden’ en
‘muzikaal talent’ hebben laten zien.
Dank ook aan alle ouders die hebben meegeholpen voor
het begeleiden van de kinderen. Ook dank aan de koster
en aan de Kerkvoogdij die voor het toezicht hebben
zorggedragen.
Kerst-schoolkrant
Afgelopen donderdag heeft u, via de oudste van het gezin,
de Kerst-schoolkrant uitgereikt gekregen. Tevens is deze
schoolkrant uitgereikt aan onze leden.
Veel plezier toegewenst met het lezen van deze
schoolkrant! En: dank aan de leerlingen van groep 8, die
de opstelling van deze schoolkrant voor een groot deel
hebben verzorgd!
Afscheid familie Termaat
Het domineesgezin uit Werkhoven, de familie Termaat,
verhuisd in de kerstvakantie naar Leerdam. En daarmee
vertrekken Sifra en Damaris ook van onze school. Dat
vinden we heel erg jammer.... We danken Erica Termaat
ook voor het werk wat zij heeft gedaan voor de
kleuterBIEB.

Nu, na de kerstvakantie, gaat ze weer terug naar haar
‘eigen’ G. Voetiusschool in Doorn.
Hartelijk dank voor je hulp tijdens de afgelopen maanden!
Terugkomst juf Theodora
Na haar periode van zwangerschapsverlof keert juf
Theodora na de kerstvakantie weer terug in haar eigen
groep 3. Gewoon weer op de maandag en de dinsdag.
We zien er weer naar uit; welkom!
Vervangingen in de eerste week van januari 2020
• Groep 8, maandag 6 januari: vanaf 14.15 uur:
meester Breugem, ipv juf Joke;
• Groep 8, dinsdag 7 januari: juf Nelleke Huissoon
(ipv juf Joke);
• Groep 3, woensdag 8 januari: juf Joanne (ipv juf
Marja).
Overblijfvergoedingen eerste helft 2019
Deze worden volgende week naar de betreffende ouders
overgemaakt. Het feit dat dit zo lang duurt, heeft te
maken met interne personeelszaken bij ons
administratiekantoor. Inmiddels hebben wij afspraken
met ons administratiekantoor gemaakt, omdat de
uitbetaling te traag verloopt.
Fruit-ouders gezocht
Het project ‘schoolfruit’ verloopt heel goed. Iedere week
krijgen alle leerlingen, op 3 dagen, een stuk fruit
uitgereikt.

We wensen de familie Termaat Gods’ Zegen toe in hun
nieuwe werk- en woonomgeving Leerdam. ‘God met God,
en Hij zal met je zijn....’.

Maar.....we zoeken nog een aantal ouders die willen
helpen om het fruit gereed te maken. Graag uw
aanmelding. Dat kan via Parro in het kalenderoverzicht.
Dank!

Vertrek juf Marianne
Gedurende de afgelopen maanden, de periode van het
zwangerschapsverlof van juf Theodora, heeft juf
Marianne ons geholpen en groep 3 op maandag en
dinsdag waargenomen.

Schoolondersteuningsprofiel (van juf Corine)
Als school zijn we bezig om een nieuw
schoolondersteuningsprofiel te ontwikkelen. Hierin
beschrijven we onder andere welke zorg wij als school
kunnen bieden en wat u hierin als ouders van ons mag
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verwachten als het gaat om de gewone 'basiszorg' en ook
de 'extra zorg' voor de zorgleerlingen.
In het kader van Passend Onderwijs hebben wij als school
de zogenoemde zorgplicht, om zoveel mogelijk kinderen
'binnenboord' te houden en zoveel mogelijk 'zorg op
maat' te bieden.
Het doel is daarmee dat we als team zoveel mogelijk
gebruik maken van de expertise die we bezitten. Daarom
hebben we binnen ons school een ZorgAdviesTeam (ZAT)
opgericht, bestaande uit juf Marja, juf Anna en juf Corine.
Eens in de zes weken komt dit ZAT bij elkaar, om
specifieke hulpvragen van leerkrachten te bespreken en
te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de school
om de juiste zorg te bieden.
We willen daarmee zoveel mogelijk zorg binnen de school
kunnen bieden, maar wanneer nodig ook zo goed
mogelijk samenwerken met externen. Ook kan het zijn dat
u als ouder bij de leerkracht komt met een hulpvraag over
uw kind. Met uw toestemming kan deze vraag ook binnen
het ZAT besproken worden. Naar aanleiding daarvan
wordt altijd weer even contact met u opgenomen, om de
uitkomst hiervan met u te delen...
Geboren
Afgelopen maandag 16 december 2019 is in het gezin van
Jan Herman en Lydia van Imminkhuizen een dochter en
zusje geboren. Haar doopnamen zijn Femke Catharina
Elise en haar roepnaam is Femke. En daarmee hebben
Sophie, Nick en Marit er een zusje bij gekregen.
Als school willen wij de familie Imminkhuizen van harte
feliciteren met de geboorte van Femke en hen Gods’
Zegen toewensen.
Vertrek juf Sieneke
Juf Sieneke heeft ontslag aangevraagd bij het bestuur. Dit
per 1 januari 2020.
Juf Sieneke geeft aan dat zij merkt dat zij meer rust wil en
ook nodig heeft. Jammer voor de school, maar wij
respecteren volledig haar keuze.
De afgelopen jaren heeft juf Sieneke, vaak op
vrijdagmorgen, meegedraaid op school. De laatste jaren
als leerkracht van groep 4. En dat deed ze met heel veel
passie en liefde voor de kinderen.
Sieneke: hartelijk dank voor je inzet voor de School met
de Bijbel Langbroek. We wensen je, samen met je man
Matijs en de kinderen, Gods’ Zegen toe.
Maar juf Sieneke blijft een geregelde gast binnen de
school; ze komt immers iedere dag om de kinderen op
school te brengen....

Welkom meester Bert
Met ingang van januari 2020 verwelkomen we meester
Bert Hol op de school. Meester Bert komt uit
Woudenberg en gaat wekelijks op vrijdagmorgen de
lessen in groep 4 verzorgen.
Meester Bert is een zogenaamde ‘herintreder’. Een aantal
jaren geleden heeft hij zijn PABO-diploma behaald en les
gegeven op verschillende basisscholen.
Vervolgens heeft hij jaren, en nog, bij de gemeente Zeist
gewerkt.
Nu kwam bij hem de wens om weer ‘her in te treden in
het onderwijs’, en daar willen we als ‘opleidingsschool’
ook graag de gelegenheid voor bieden.
We wensen meester Bert sterkte en Gods’ nabijheid toe
in zijn taak op onze school!
Agenda komende tijd
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

Aan het einde van het jaar
Het kalenderjaar 2019 is haast weer ten einde. Wat gaat
de tijd snel....
Afgelopen woensdagavond, tijdens de Jaarafsluiting met
het team, hebben we nog het een en ander
gememoreerd...wat voor een jaar was het jaar 2019 al
weer? Juf Anna is getrouwd, een baby is geboren bij juf
Theodora, Sem Spies is gespaard bij een ernstig ongeval
op vakantie, etc. We mogen dankbaar zijn dat de Heere
ons allen heeft bewaard en gespaard. We leven ‘niet voor
niets’.....dit geeft ons dagelijks de verantwoordelijkheid,
zowel op school als in de gezinnen, om de Heere te
zoeken.
Dankbaar zijn we dat de school mag draaien zoals die
draait. We mochten weer nieuwe leerkrachten vinden in
de persoon van meester Jos, juf Marianne en, nu recent,
in de persoon van meester Bert. Ook zijn we dankbaar dat
juf Corine, juf als IB-er, in ons midden mag werken. Ook
mogen we, als opleidingsschool, onze
verantwoordelijkheid nemen om nieuwe leerkrachten op
te leiden.
Onderwijskundig gezien hebben we in 2019 een
grootschalig Inspectiebezoek gehad, wat goed is verlopen.
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Oók hebben we een start gemaakt met het ‘volledig’
werken in enkele groepen. Tevens hebben we een start
gemaakt met het werken met ‘Snappet’.
Zijn we er nu? Nee, zo kan je het niet zeggen. Wél is er
een goede basis aanwezig om de school voor de komende
jaren verder op te bouwen, zowel inhoudelijk als fysiek
(de uitbreiding van de school).
Dankbaar zijn we om School met de Bijbel Langbroek (en
omgeving) te kunnen zijn. Immers, je hebt een bestuur
nodig, een Oudercommissie, een Medezeggenschapsraad.
En nog zoveel andere vrijwilligers die zich frequent
inzetten voor de school. En dit is allemaal aanwezig.
Allemaal mensen die zich met hart en ziel inzetten voor
het christelijk onderwijs. Hartelijk dank daarvoor.
Zo zien we met dankbaarheid terug op dit kalenderjaar
2019. De Heere heeft voor de school gezorgd en ons
krachten gegeven.
Tenslotte
Mede namens bestuur en team wensen wij u gezegende
Kerstdagen en een gezegend 2020 toe!
We verwachten alle kinderen, na de kerstvakantie, weer
DV maandagmorgen 6 januari 2020 op school!
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur
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