Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 2 oktober 2020
Geen nieuwe Corona-maatregelen in het onderwijs
Het kabinet kondigde afgelopen dinsdagavond nieuwe
landelijke maatregelen aan om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. In het onderwijs verandert er
de komende periode niets. Een overzicht van de
maatregelen, die dinsdag 29 september 18.00 uur zijn
ingegaan, is terug te vinden op de website van de
Rijksoverheid.

Op de gang is ons eigen ‘museum’ met spullen van
vroeger al goed gevuld. Wat leuk om te zien hoeveel
verschillende dingen er worden meegenomen!

Onderdeel van de maatregelen is een maximum
gezelschapsgrootte van vier personen. Het kabinet geeft
aan dat dit maximum niet geldt voor leerlingen in het
onderwijs. Daarnaast is het totaal aantal mensen dat in één
ruimte aanwezig mag zijn vastgesteld op 30 mensen. Voor
buiten geldt een maximum van 40 mensen. Ook deze
maatregelen gelden niet voor onderwijsinstellingen.
Komende vervanging vanwege zwangerschap juf Corinel
Zoals algemeen bekend in de schoolomgeving, is juf Corine
zwanger. Als alles gaat zoals het gaat, wat we natuurlijk ook
hopen, gaat juf Corine vanaf begin februari 2021 met
zwangerschapsverlof.
Haar werkzaamheden als IB-er zullen dan waargenomen
worden door meester Jos. Dus meester Jos is vanaf februari
2021 waarnemend Interne Begeleider van onze school.
Dit betekent voor groep 7 dat meester Jos alleen op vrijdag
voor de groep staat. Op maandag tot en met donderdag
wordt hij vervangen door juf Fennelien van den
Dikkenberg.
Verloop Kinderboekenweek (van juf Anna en juf Elise)
Afgelopen woensdag is de kinderboekenweek van dit jaar
van start gegaan! In elke groep wordt in deze periode
extra aandacht besteed aan (plezier hebben in) lezen.
Hiervoor hebben alle leerlingen vanaf groep 3 een
werkboekje met verschillende activiteiten en heeft elke
groep een nieuw (voor)leesboek gekregen dat te maken
heeft met het thema ‘En toen?’.

Juf Fennelien zal zich binnenkort voorstellen in de
Nieuwsbrief. Overigens was het voor ons, en al eerder
gemeld in de Nieuwsbrief, al eerder bekend dat in de
tweede helft van dit schooljaar een stagiaire haar LIO zou
doen in groep 7, onder begeleiding van meester Jos. Een
LIO-er mag zelfstandig voor de groep staan. Uiteraard blijft
meester Jos nauw betrokken bij groep 7.

Voor alle data geldt: D.V.

U begrijpt, we zijn heel blij zijn dat we de vervanging van
juf Corine zo goed hebben kunnen regelen.
Geboren
Vorige week zaterdag werd het gezin Spies (Arjan en
Bertine) verblijd met de geboorte van een dochter: Rosalie.
En daarmee een zusje van Thijmen en Jasmijn.

Behoeftepeiling
muziekles
in
de
school
Al eerder hebben wij aangegeven de mogelijkheid te willen
bieden voor muzieklessen op school. Dit omdat
verschillende ouders daarnaar vragen.
Dit punt willen we nu gaan oppakken.

Als school feliciteren wij hen van harte met dit rijke
geschenk en wensen hen Gods’ zegen toe.

De Muziekschool geeft aan in principe hiervoor te willen
zorgen: dat uw kind pianoles, orgelles, gitaarles,
dwarsfluitles, keyboardles krijgt op school (na schooltijd of
begin van de avond).

Meeleven familie Van der Kooij
We leven mee met de familie Van der Kooij (Rik en Henny).
Zoon Kees (oud-leerling van onze school) heeft
hartproblemen en wordt daarvoor behandeld. Ernstig voor
zo’n jonge kerel....

Als eerste willen wij inventariseren welke ouders daarvoor
belangstelling hebben. Wilt u dit uiterlijk volgende week
vrijdag aan ondergetekende doorgeven? Dank!

Wij hopen dat de Heere het medische traject wil zegenen
en Kees herstel wil geven.
Nieuw adressenboekje/schoolgids
Het nieuwe adressenboekje en de schoolgids 2020-2021 is
deze week aan ieder gezin uitgereikt.
Ophalen oud papier
In overleg met de gemeente Wijk bij Duurstede is het
volgende afgesproken:
• In het kalenderjaar 2020 (september-december)
wordt het oud papier nog door de gemeente
opgehaald; de eerstvolgende keer is op
woensdag 14 oktober a.s.;
• Met ingang van januari 2021 gaat onze school
met vrijwilligers het oud papier in Langbroek
weer op zaterdag ophalen, incl. de buitenwijken;
• Nadere informatie volgt!
Welke groep komt waar te zitten wanneer de school is
uitgebreid?
Naar huidige inzichten kan de uitbreiding van de school op
maandag 26 oktober a.s. in gebruik worden genomen.
Groep 3 komt dan in het nieuwe lokaal aan de achterzijde.

Aan de hand van de ontvangen interesse, gaan we in
overleg met de Muziekschool kijken hoe we eea concreet
kunnen maken.
Squala
Leerlingen kunnen ook thuis aan de slag met Squla, om
extra te oefenen óf gewoon omdat het leuk is. Als school
mogen
wij €
10 extra korting geven
op
een
jaarlidmaatschap.
Gebruik
de
speciale
code SCHOOLKORTING. De code is geldig t/m 25 oktober.
Voor uw agenda
Donderdag 15 oktober
Vrijdag 16 oktober
Maandag 19 oktober-vrijdag 23 oktober
Maandag 26 oktober, 19.00-21.00 uur

School VRIJ ivm studiedag p
School VRIJ ivm interne ver
Herfstvakantie
Schoonmaakavond

Extra lange herfstvakantie
De herfstvakantie voor de leerlingen is dit schooljaar iets
langer, omdat:
• De school dicht is op donderdag 15 oktober >
dan heeft het personeel een studiedag;
• De school dicht is op vrijdag 16 oktober > dan
gaat het personeel aan de slag met de interne
verhuizing in combinatie met inrichting nieuwe
lokalen.

Groep 4 komt dan in het nieuwe lokaal aan de voorzijde.
Groep 6 verhuisd dan naar het lokaal waarin nu groep 4 zit.

Bouwnieuws
Vanmorgen heeft de eerste oplevering van de nieuwbouw
plaatsgevonden. De nieuwbouw is bijna klaar...

Wie denkt mee voor het nieuwe schoolplein
Na de oplevering van de uitbreiding van het schoolgebouw
gaan we nadenken over de herinrichting van het
schoolplein.
We zijn op zoek naar ouders die hierin met ons mee willen
denken, en naar ouders die willen meehelpen tzt. Ook om
de kosten te drukken. Graag uw aanmelding naar
ondergetekende. Dank alvast.
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Hallo beste ouders.
Wat fijn dat de bso nu eindelijk van start gaat. Op een
leuke school en in een prachtig lokaal. Ik heb er veel zin in
om de kinderen na school tijd een leuke speel, leer en
ontdek tijd te geven.

Welkom bij Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes!
BSO Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes start 1
november
Het is bijna zo ver, 1 november start de BSO van
BijdeHandjes op school. Onze BSO is open op maandag,
dinsdag en donderdag van 15.15 tot 18.30 uur. Ook tijdens
vakanties is de BSO open. Maaike is de pedagogisch
medewerker op de BSO en ze heeft er heel veel zin in om
allerlei leuke activiteiten met de kinderen te ondernemen.
Wat doen we op de BSO?
Na schooltijd vangen we de kinderen op van school en gaan
naar de BSO ruimte. Daar gaan we eerst gezellig wat eten
en drinken. Jouw kind kan even bijkomen van de schooldag
en kan zijn of haar verhaal kwijt. Daarna kan het kiezen om
actief deel te nemen aan verschillende activiteiten of om
te spelen, samen met vriendjes en vriendinnetjes of alleen.
Er zijn natuurlijk kinderen die misschien liever nog even
rustig aan hun huiswerk willen werken of willen relaxen of
chillen. Ook daar is alle ruimte voor op de buitenschoolse
opvang van BijdeHandjes. Samen zorgen wij voor de
leukste tijd na schooltijd!
Interesse?
Heeft u interesse in onze BSO? Vraag een gesprek of
rondleiding aan en kijk voor meer informatie op onze
website: https://www.bijdehandjes.info/nl/vestiging/bsolangbroek
BSO-even voorstellen

Maar ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Maaike van
der Lee-van Doorn, getrouwd met Jeroen van de Lee,
moeder van Aloe en Ruben. Ik ben geboren en getogen in
het dorp langbroek zelf. Nu wonen wij op een hele mooie
plek in het buiten gebied. Waar veel te ontdekken en te
spelen valt. Hopelijk mogen de kinderen van de bso de
mooie plekken samen met mij gaan ontdekken.
School met de Bijbel is voor mij niet vreemd. Niet alleen
omdat Aloe daar op school zit, maar in het oude gebouw
heb ik zelf ook nog gezeten. Het is een fijne plek om uw
kind te laten leren en straks ook te laten spelen. Ook zit ik
in de oudercommissie van school. Waardoor ik nu naast
het werk op de bso ook nog wat voor de school kan
betekenen. En misschien ook voor u als ouder om dingen
mee te nemen in de oudercommissie vergaderingen.
Het werken op de bso is voor mij niet nieuw. Wel om deze
groep zelf te gaan opstarten en te gaan draaien. Ik werk
momenteel op een bso groep wat erg leuk is. Daarnaast
heb ik veel ervaring in de kinderopvang. Waar ook veel
organiseren en plannen bij komt kijken.
Naast de kinderopvang heb ik ook gewerkt in de
ouderenzorg, als secretaresse en op het gemeentehuis in
Driebergen. Als deze verschillende leuke ervaringen kan ik
meenemen om de bso te starten en te leiden.
Het werken op een bso is erg leuk. Omdat de kinderen de
uitdaging maken. Het is belangrijk om voor hen passende
thema's te bedenken en de daarbij behoorde uitdagende
activiteiten. Niet alleen knutselen maar ook spel en
beweging horen daarbij. Soms kan het een verlengstuk van
de klas worden dat er wat b.v taallesje er in voorbij komt.
Ik kijk naar het kind en de groep wat hebben ze nodig om
wat willen ze om er een leuke middag van te maken.
Ik vind het leuk om dingen te organiseren. Kleine dingen
maar ook grote dingen. Daarnaast houd ik van knutselen,
handwerken en lezen. Maar op zijn tijd ook winkelen en
fietsen.
Hopelijk geeft dit voor u als ouder een beeld van wie ik ben
en wat ik wil doen op de bso.
Heeft u vragen stel ze gerust.
Vriendelijk groet
Maaike
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Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur
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