Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 16 oktober 2020
Wat betekenen de nieuwe Corona-maatregelen voor ons
als school?
In de persconferentie van het Kabinet van 13 oktober zijn
geen grote wijzigingen aangekondigd voor het onderwijs.
Een aantal wijzigingen hebben echter wel gevolgen voor
de regels die gelden voor scholen. De PO-Raad gaat weer
met alle organisaties in overleg over aanpassingen in de
protocollen voor het primair onderwijs. Dat gaat
bijvoorbeeld over volwassenen in de school, over
volwassenen op het schoolplein en over het gebruik van
mondneusmaskers.

voorzien van ruim voldoende verse (voorverwarmde
buitenlucht)
LUCHTEN
Natuurlijk is het ook mogelijk om het lokaal even te luchten
door een deur/raam open te zetten maar het draagt niet
mee aan een betere luchtkwaliteit.
Met een vol lokaal is binnen een kwartier het effect van
luchten weg. Daar komt bij dat de warme lucht uit het
lokaal kan vertrekken zonder dat de warmte er uit gehaald
wordt.
Kortom; luchten is geen ventilatie!!

Zodra wij meer weten, ontvangt u nog nader bericht.
•
Hoe zit het met de ventilatie van ons schoolgebouw?
De minister van Onderwijs vraagt ieder schoolbestuur om
de ouders te informeren over het wel/niet ‘coronaproof’
zijn van de school. Bij deze:
In de lokalen van onze school zit een ventilatiesysteem dat
100% verse buitenlucht via inblaasroosters de lokalen
inbrengt met een capaciteit die ruim voldoende is om een
vol lokaal van voldoende ventilatie te voorzien. Middels de
thermostaat achterin elk lokaal wordt de luchtkwaliteit
permanent gemeten en waar nodig meer lucht ververst als
de luchtkwaliteit terug loopt. Door middel van retour lucht
kanalen wordt de verontreinigde lucht naar buiten gewerkt
(dit vindt plaats in ieder lokaal).
Het is natuurlijk jammer als deze warme lucht zo naar
buiten gestuurd wordt, dit wordt opgelost door een wtw
(warmte terugwinning uit verontreinigde lucht).
Een wtw laat de toevoer en afvoer lucht langs elkaar
stromen (met tussen de luchtstromen een plaat dus 100%
gescheiden dus Coronaproof) maar wel met de goede
eigenschap de warmte van de verontreinigde lucht mee
terug te nemen het lokaal in. Zo doende is het lokaal altijd

•
•

Ventilatie is aangebracht volgens bouwbesluit
2012;
Ventilatie is met het oog op Corona perfect
geregeld (geen uitwisseling van lucht tussen
lokaal en lokaal;
Ventilatie via wtw zorgt voor een lager energie
verbruik

Ramen-zeem-ploeg
Dank aan alle dames van de ramen-zeem-ploeg voor het
schoonmaken van de ramen! Een deel is al gebeurd, een
ander deel vindt nog plaats.... Hartelijk dank!
Af te halen: gratis stoeptegels
In de herfstvakantie zijn stoeptegels (30x30cm) gratis a te
halen bij de school! Er is totaal 50m2 (ca.550 tegels)
beschikbaar.
SmdB-milieustraatje
Morgen, zaterdag, wordt een klein stukje straatwerk
gerealiseerd op het onderbouw-plein, zodat daar een
‘milieustraatje’ kan worden gerealiseerd voor de kliko’s en
de kinderen meer nadrukkelijk worden geleerd om afval te
scheiden.

Voor alle data geldt: D.V.

Meeleven
Afgelopen dinsdagavond is mevrouw Gardenier, de
moeder van juf Miriam overleden. Ook de moeder van
Matijs Gardenier en Linda Brokelman.
Een kort en ernstig ziekbed is daaraan vooraf gegaan.
Mevrouw Gardenier is 67 jaar oud geworden.
Verdriet.... We wensen de heer Gardenier en de verdere
familie sterkte en Gods’ nabijheid toe.

Naast dat ik druk bezig ben met school, houd ik ervan om
creatief bezig te zijn en ben ik vaak samen met mijn
vriend.
Hopelijk hebben jullie een beetje een beeld van mij
gekregen en als jullie vragen hebben hoor ik die graag!
Hartelijke groet,
(Juf) Fennelien van den Dikkenberg

Vervanging juf Martine tijdens periode
zwangerschapsverlof
Blij zijn we ook met juf Martine en haar man Floris dat zij
een baby verwachten. Als alles gaat zoals het gaat, gaat
de periode van zwangerschapsverlof begin februari 2021
in.
De vervanging binnen de school hebben we als volgt
kunnen regelen:
• Groep 2: vanaf DV februari 2021 (tot de
zomervakantie) zijn juf Cobie en juf Joanne de
leerkrachten;
• Groep 1: vanaf DV februari 2021 (tot de
zomervakantie) staat juf Joke anderhalve dag
voor de groep (maandagmiddag en dinsdag) en
juf Alike de overige dagen;
• Groep 8: vanaf DV februari 2021 (tot de
zomervakantie) staat juf Lois op
maandagmiddag, dinsdag en woensdag voor de
groep, en juf Joke de overige dagen.
Welkom juf Fennelien
Dag beste ouders en kinderen,
Vanaf februari 2021 hoop ik LIO-stage te gaan lopen in
groep 7. Om even te laten weten wie er precies van
maandag tot donderdag voor de groep komt te staan, een
klein berichtje.
Ik ben Fennelien van den Dikkenberg, woonachtig in het
kleine gehucht Overberg, waar ik nog woon met mijn vader,
moeder en twee zusjes.
Aangekomen in het laatste jaar van de pabo, wat betekent
dat ik nu nog hard bezig ben met mijn minor en het
schrijven van een scriptie.
Ik heb al een beetje kennis gemaakt met de school en met
groep 7, door opdrachten die bij de minor horen uit te
voeren. Ik heb er zin in om de kinderen en de school beter
te gaan leren kennen. Ook hoop ik natuurlijk dat ik dit jaar
ontwikkel om een betere juf te worden.

Nogmaals: 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. Inmiddels hebben
we voor 15 (!) kinderen een aanmelding ontvangen.
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).
Als eerste willen wij inventariseren welke ouders daarvoor
belangstelling hebben. Wilt u dit uiterlijk volgende week
vrijdag aan ondergetekende doorgeven? Dank!
Aan de hand van de ontvangen interesse, gaan we in
overleg met de Muziekschool kijken hoe we eea concreet
kunnen maken.
Een school midden in de natuur (van meester Jos)
Een school midden in de natuur, dat mogen we toch niet
onbenut laten.
Daarom zijn groep 5 en 7 afgelopen woensdag naar het bos
geweest.

Voor alle data geldt: D.V.

Ze hebben daar door middel van allerlei opdrachten de
natuur bewonderd, hutten gemaakt, educatieve
opdrachten uitgevoerd en als afsluiter een potje levend
stratego gespeeld. Het was een gezellige en leerzame
ochtend en wat was het prachtig weer voor dit uitje.

Groep 7 bakt (van meester Jos)
Een goede traditie moet je nooit verbreken. In dat kader is
groep 7 in de week voor de vakantie weer aan het bakken
geslagen.
Dit keer stonden er pizza’s op het menu.
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.

Nadat we de ingrediënten besproken hebben en de
volgordes doorgenomen werden de pizza’s langzaam
opgebouwd en in de oven gedaan. De geur was al een
voorbode van de heerlijk pizza’s, we hebben genoten met

Kinderen helpen verhuizen (van meester Nathan)
Zoals u weet stond vrijdag 16 oktober in het teken van het
verhuizen naar de prachtige nieuwbouw. En wat een
verrassing was het dat enkele kinderen kwamen helpen.
Woensdag hebben Ezra en Gerrald al enorm goed
geholpen en vrijdag stonden Lucas en Herman voor ons
klaar. Bedankt jongens voor al jullie hulp!

elkaar.
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Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
We kunnen de nieuwbouw in….
Vandaag, vrijdag, zijn de juffen en meesters bezig geweest
met verhuizen in de school. De nieuwe lokalen zijn
ingericht voor de groepen 3 en 4, het speellokaal is weer in
gereedheid gebracht voor bewegingsonderwijs van de
kleuters, en groep 6 is verhuisd naar het lokaal waarin tot
nu groep 4 zat, de nieuwe buitenberging is ingericht, etc.

Meester Breugem, directeur

U begrijpt, de afgelopen weken heeft heel veel
bedrijvigheid in en rond de school plaatsgevonden.
Volgende week gaat de schilder nog aan de slag in de
school.
In ieder geval kunnen de groepen 3 en 4 (en ook 6) met
ingang van maandag 26 oktober a.s. gebruik maken van
hun nieuwe lokaal!
Dus met ingang van maandag 26 oktober a.s.:
• Ingang voor de groepen 1 tot en met 4 is de
nieuwe ingang in de onderbouw;
• Ingang voor alle overige groepen is de
hoofdingang (dus niet meer de achterzijde van de
school).
We begrijpen heel goed: als ouders wilt u de uitbreiding
ook heel graag zien. Echter, vanwege de Corona-regels
kunnen we dit nu echt niet doen….
We hopen dat de situatie snel dusdanig is dat we een open
huis kunnen gaan organiseren. Ook zullen we op een later
moment de nieuwbouw uitgebreid openen.
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