Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 30 oktober 2020
De uitbreiding in gebruik genomen
Afgelopen maandag was het zover: de groepen 3 en 4
konden hun nieuwe lokalen in gebruik nemen.....Ook voor
de groepen 1 en 2 voelde het als nieuw, om via de nieuwe
kleuteringang de school in te gaan.....wat een feest!
Betekenis korte persconferentie premier Rutte en
minister De Jonge van afgelopen dinsdag
Afgelopen dinsdag was er opnieuw een (korte)
persconferentie van het Kabinet. Nieuwe maatregelen zijn
niet afgekondigd; ook niet die betekenis hebben voor het
basisonderwijs. We weten dat het virus ook in Langbroek
woekert, en ook gezinnen/families raakt.
Als school zijn we zeer nauwlettend op veiligheid en
hygiëne, en hopen daardoor een ‘veilige vesting te zijn’
voor uw kind/kinderen.
Registratie bij bezoek aan school
Iedereen die geen leerling is of werkzaam is op de School
met de Bijbel, wordt gevraagd om een
registratieformulier in te vullen bij binnenkomst in de
school. Zodat we als er een Corona besmetting in de
school is, iedereen op de hoogte kunnen brengen. Na
twee weken worden de gegevens vernietigd.
Geboren Jonathan Imminkhuizen
Op dinsdag 13 oktober jl. werden Kristian en Dinanda
Imminkhuizen-Bos verblijd met de geboorte van
Jonathan. En daarmee een broertje voor Ruben en Julian.
Wat een rijkdom! Van harte gefeliciteerd namens de
school en Gods’ Zegen toegewenst!
Geboren: Delian Hogendoorn
Op maandag 19 oktober jl. werden Gerard en Eline
Hogendoorn verblijd met de geboorte van een zoon,
Delian. En daarmee een broertje voor Laureen, Doriene,
Jurian en Jinthe.

Van harte gefeliciteerd en Gods’ Zegen toegewenst!
Dankdag voor gewas en arbeid
Volgende week woensdag 4 november is het de landelijke
Dankdag voor gewas en arbeid. De school is dan gesloten,
zodat de leerlingen naar de kerk kunnen gaan. Al zal dat
dit jaar wel anders zijn.
Traditiegetrouw zal ook een afvaardiging van het team de
ochtenddienst in de Herv. Kerk van Langbroek bijwonen.
Ook in Coronatijd mogen we de Heere danken voor het
grote en het kleine wat we uit Zijn hand mogen ontvangen.
Volgende week zal daaraan in de groepen aandacht aan
worden besteed. Ook hebben we donderdagmorgen 5
november een Dankdag-Sing-In met de hele school.
‘Dankt God in alles!’ is het thema voor deze dankdag.
Hierbij staan we stil bij het Bijbelgedeelte over Paulus, die
per schip op weg is naar Rome. Hij zit daar niet als een vrij
man, maar als gevangene. Samen met de andere
opvarenden zit hij in een ongelooflijk zware storm. Mensen
zijn bang om te verdrinken. Hun maag draait zich om
vanwege het op- en neerstampende schip. Midden in dat
natuurgeweld neemt Paulus de tijd om brood te breken en
de Heere te danken.
Paulus leert ons hier dat het goed is om juist in de storm
op de Heere te vertrouwen en Hem te danken voor wat Hij
wél geeft. En dat is wat we aan de kinderen mogen
meegeven: wat er ook gebeurt, vertrouw op de Heere en
dank Hem voor wie Hij is en voor wat Hij geeft!
Maandag 2 november 2020: start buitenschoolse opvang
in de school
Met ingang van volgende week maandag 2 november
start de Buitenschoolse Opvang op onze school. Dit wordt
verzorgd door Kinderopvang ‘Bijdehandjes’.
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Om te beginnen start de Buitenschoolse Opvang op
maandagmiddag en dinsdagmiddag op de school. Dit vindt
plaats in het speellokaal, waarvoor een BSO-gedeelte is
ingericht. Het is heel mooi geworden.
Dus als de school uit-gaat, gaat de BSO verder. Dit tot
uiterlijk 18.30 uur.
Geen inloopmiddag
In de Schoolgids staat aangegeven dat er volgende week
donderdagmiddag 5 november ‘Inloopmiddag’ is.
Vanwege de Corona-situatie VERVALT de Inloopmiddag.
Ouderbijeenkomst VERVALT
Vanwege de Corona-situatie VERVALT de
ouderbijeenkomst van aanstaande maandag 2 november.
Schaatsen gevraagd…(van juf Joke Knap)
De kou lijkt nog zo ver weg, maar in Hongarije zal het
binnenkort winter zijn. Als het gaat vriezen, dan wil ik de
kinderen van Mikebuda graag leren schaatsen.
Bijvoorbeeld in combinatie met de kinderbijbelclub. Maar
dan moeten er wel schaatsen zijn en daar heb ik uw hulp
bij nodig.
Heeft u nog glij-ijzers of kinderschaatsen (geen Noren)
liggen die u wilt afstaan t.b.v. het kinderevangelisatiewerk?
Lever ze dan tot 4 november in op school, dan neem ik ze
D.V. volgende week mee naar Hongarije.
Een warme, hartelijke groet van Joke Knap
Oudergesprekken
Eveneens vanwege de Corona-situatie: de
oudergesprekken vinden in principe telefonisch of digitaal
plaats.
Schoolfruit
Met ingang van de tweede week november ontvangt onze
school weer schoolfruit. Nadere informatie volgt nog!
Volgende week donderdag: Nationaal Schoolontbijt
Onze school doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Op
donderdag 5 november kunt u uw zoon of dochter voor
één keer zonder ontbijt naar school sturen. Op die dag
schuift de hele school namelijk aan tafel voor een gezond
ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag.
Zo leert uw kind op een feestelijke manier hoe belangrijk
elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtends het beste kunt
eten. De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis.
Helpt u mee om dat zo gezond mogelijk te maken? Kijk voor
meer
informatie
en
tips
op:
https://www.schoolontbijt.nl/ouders

Zou u uw kind (geldt voor de groepen 3 tot en met 8) a.s.
donderdag een tasje met bord, beker, bestek mee willen
geven? Het liefst voorzien van naam!
Meeleven
Als school leven we mee met mevrouw Henzen en haar
kinderen. Zondagmiddag 18 oktober jl. is de heer Henzen
overleden, na een ernstig ziekbed.
Voor velen in Langbroek is hij bekend als de koster van de
Hervormde kerk aan de Brink. Ook in het verleden heeft
de heer Henzen heel veel voetstappen in de school staan.
Met name in de tijd dat de heer Matze nog directeur was
van de school, heeft de heer Henzen heel veel hand-enspan-diensten verricht in en voor de school.
De laatste jaren was de heer Henzen betrokken bij de
school rond het jaarlijkse Kerstfeest in de kerk.
Met veel waardering staren wij als school de heer Henzen
na.
Wij wensen mevrouw Henzen en haar kinderen Gods’
nabijheid toe.
Groep 6 op de woensdagen
Om de werkdruk van juf Joanne te ontlasten, en meer
aandacht te kunnen geven aan groep 2, hebben we
besloten om met ingang van woensdag 11 november de
helft van groep 6 te combineren met groep 5 (leerkracht
is meester Nathan) en de andere helft te combineren met
groep 7 (leerkracht is meester Jos).
Het komt erop neer dat voor de woensdagochtenden er
sprake is van een combinatiegroep 5-6a en 6b-7. Gelet op
de grootte van de groepen moet dit prima kunnen. Er is
alsdan gewoon sprake van effectief en functioneel
onderwijs.
Door middel van Parro worden de ouders van groep 6
geïnformeerd over de plaatsing van uw kind in groep 6a of
6b.
We hebben de afgelopen weken ervaring opgedaan met
het werken met deze combinaties, en dat verliep prima.
Deze situatie geldt tot 1 februari 2021. Dan (tot einde
schooljaar) geeft meester Jos iedere woensdag les in
groep 6 (omdat juf Fennelien dan lesgeeft in groep 7).
Terugkoppeling Studiedag-team d.d. 15 oktober 2020
Donderdag 15 oktober jl. Was de school dicht, en heeft het
team een studiedag gehad. U vraagt zich wellicht af: wat
heeft het team deze dag dan geleerd? Inderdaad goed, om
u daarover iets via deze Nieuwsbrief terug te koppelen.
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Tijdens de ochtend heeft het hele team, onder leiding van
een externe onderwijsadviseur, nagedacht over
‘thematisch werken’. In ons schoolplan is namelijk
vastgelegd dat we tijdens de middagen, vanaf het
schooljaar 2022/2023, thematisch willen gaan werken. Dit
betekent dan dat alle kinderen werken aan een thema
(bijvoorbeeld ‘Ridders en kastelen’, waarin de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie ook een plaats
krijgen. Dit met als doel om de kinderen ‘beter te laten
leren’. Tijdens dit schooljaar gaan we al 1 periode werken
met een thema, als pilot.
Tijdens de middag heeft het onderbouw-team, onder
leiding van een onderwijsadviseur, nagedacht over
‘executieve functies’. Zie hieronder ook het stukje van juf
Martine.
Tijdens de middag heeft het overige deel van het team,
onder leiding van een onderwijsadviseur, verder
doorgesproken over EDI (executieve directe instructie). Zie
ook hieronder het stukje van juf Joke.
EDI (van juf Joke)
Op donderdag 15 oktober hadden de juffen en meesters
een studiemiddag over de Expliciete Directe Instructie
(EDI). We zijn hier al een tijd mee bezig, want met behulp
van EDI willen we de leerlingen individueel die instructie
geven die ze nodig hebben. Leerlingen die de instructie al
begrijpen kunnen dan eerder aan het werk dan de
leerlingen die het nog niet begrijpen. Nu leerden we onder
andere wanneer we die leerlingen laten uitstromen.

themaplanner.
Pleinwachtrooster
Het Pleinwachtrooster voor de periode herfstvakantiekerstvakantie is weer af. Dank aan Bettie Bleijenberg, die
eea coördineert. Maar ook dank aan alle vrijwilligers die
zich hiervoor, bij toerbeurt, inzetten!
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 20 (!) kinderen een aanmelding ontvangen.
Volgende week krijgen de ouders informatie over het
inschrijven op de lessen.
Uitzenddienst
Aanstaande zondagmorgen (10.00 uur) worden Daniëlle en
Martijn Overvest uitgezonden vanuit de Hervormde
gemeente Langbroek voor hun werk onder vluchtelingen in
Nederland. Wij wensen hen een gezegende dienst toe en
Gods’ Zegen op hun belangrijke werk.
In de volgende nieuwsbrief vertellen we wat meer over
hun werk bij de stichting GAVE.....

We hebben dus weer veel geleerd en hopen het in het
vervolg toe te passen.
Studiemiddag Executieve functies (van juf Martine)
Voor de onderbouw kwam er tijdens de studiemiddag een
onderwijsadviseur van de Driestar. We hebben het met
elkaar gehad over ‘de executieve functies’. Dat wil zeggen:
het aansturen van je gedrag en emoties. Bij kleuters richten
we ons vooral op 4 gebieden: werkgeheugen (denken),
inhibitie (gedrag) en flexibiliteit. We kunnen kleuters
verder helpen om zich te ontwikkelen door bijvoorbeeld
veel te visualiseren. We zetten de time timer (klok) aan
zodat ze kunnen zien hoe lang het spelen/werken nog
duurt. We sluiten aan bij de kennis die de leerlingen al
hebben zodat er verbindingen in de hersenen worden
gemaakt.
Tijdens deze studiemiddag hebben we het ook nog gehad
over een nieuw schema die wij gaan gebruiken bij het
voorbereiden van ons thema (themaplanner). We
bedenken bij de voorbereiding van een nieuw thema aan
welke doelen we willen werken en welke activiteiten we
erbij gaan doen. Dit zetten we allemaal in de

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur
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