Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 20 november 2020
Een vreemde week, maar ook gewone lesweek
We zien terug op een vreemde, maar ook weer een
gewone lesweek. Gelet op het forse aantal positieve
besmettingen in de school, alsmede het aantal
besmettingen onder de gezinnen, alsmede het aantal
positief besmette leerlingen, is afgelopen maandag
besloten om per direct over te gaan tot
Afstandsonderwijs.
Uit uw reacties begrijpen wij dat u over het algemeen blij
was met dit besluit. Ook onder gezinnen leeft er angst, en
dat begrijpen wij.
Het Afstandsonderwijs is heel goed opgepakt. Op
maandagmorgen jl. werden alle chromebooks opgehaald,
de werkpakketten voor de leerlingen in de groepen 1 tot
en met 4, en het werkpakket werd door de leerkrachten
op maandagmorgen al online klaargezet.
We zijn blij en dankbaar dat u dat zo oppakt; dank
daarvoor.
Ondertussen werden we ‘bestookt’ door de lokale media,
die dingen soms wat stellig neerzetten, terwijl er geen
bewijzen voor zijn. Immers, de GGD is volop bezig met
bron- en contactonderzoek, maar heeft de
besmettingsbron bij mijn weten nog niet gevonden.
Onze verantwoordelijkheid is de school gaande te
houden, op zo’n manier dat dit rust geeft onder team en
onder ouders.

Onderwijs volgende week (week van 23 tot en met 27
november 2020
Vanmorgen is door bestuur en directie besloten, na
crisisberaad met de GGD en met de Arbo-Unie, om ook
volgende week de school nog dicht te houden en het
Afstandsonderwijs NOG VOOR VOLGENDE WEEK te
continueren.
Dit omdat de gezondsheids-situatie onder het team, maar
ook in de gezinnen, nog niet stabiel genoeg is om goed op
te kunnen starten. Daardoor ontstaat het risico van een
‘halve start’. Beter is het daarom om nog week te nemen
zodat de leerkrachten goed zijn hersteld, en dat het
aantal gezinnen waarin Corona heerst, afnemende is.
Het goede nieuws is (geeft GGD aan) dat de
besmettingshaard van de 7 personeelsleden, die positief
getest zijn, vanaf afgelopen maandag is gestopt. Dit
strookt ook met de verwachting van de GGD.
Wel is het zorgelijk dat in gezinnen in Langbroek en
omgeving nog iedere dag nieuwe positieve besmettingen
bijkomen.
Kortom: meest verstandig is het om het
Afstandsonderwijs in ieder geval nog een week te
continueren. Voordeel is daarbij dat ons
Afstandsonderwijs erg goed verloopt.
Afstandsonderwijs volgende week
•

We hopen en bidden dat de besmettingshaard (want dat
is het) snel gaat kenteren, en dat we het normale
schoolleven, maar ook voor u als ouders, weer kunnen
oppakken.

•
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Via de eigen leerkracht krijgt iedere leerling de
lesinformatie (online of fysiek werkpakket);
Vwb de chromebooks: deze kunnen met een
zogenaamde C-oplaadkabel van een smartphone worden opgeladen. Heeft u deze niet?
Geef dat even door aan meester Nathan. Op
school hebben we immers ook een aantal
oplaadkabels beschikbaar.

Opvangklas volgende week
Ook volgende week is er iedere dag een OPVANG-klas,
wanneer u vanwege een cruciale beroepsgroep niet in de
gelegenheid bent om uw kind/kinderen thuis de lessen te
laten volgen. Wilt u van de opvangklas gebruik maken:
graag dit vooraf melden bij meester Nathan.

overleg, advies en gezamenlijke gesprekken met ouders
en leerlingen waar nodig.

Oud papier
Dit kalenderjaar 2020 wordt het oud papier nog
opgehaald door de gemeente Wijk bij Duurstede. Met
ingang van 2021 gaan wij als school (met onze
vrijwilligers) het oud papier weer op gebruikelijke wijze
ophalen op de zaterdag!

Spelmorgen 4 december 2020
Deze gaat gewoon door, maar wel in aangepaste vorm:
het is een Spelmorgen PER GROEP, dus in het eigen lokaal.
Eindtijd deze morgen (zoals altijd): 11.30 uur.

Volgende week: gewoon BSO
Volgende week maandag en dinsdag is er gewoon BSO op
de school.
Dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling (van de
gemeente)
Van 16 tot en met 20 november organiseert Ingrado, de
Nederlandse branchevereniging voor leerplicht en RMC,
de themaweek Week voor het Recht op Onderwijs en
Ontwikkeling. (RMC staat voor Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.) De finale
van de themaweek is de internationale Dag van de
Rechten van het Kind. 20 november 2020 staat daarom
landelijk in het teken van het recht op onderwijs en
ontwikkeling.
Recht op onderwijs
In Nederland is het recht op onderwijs in principe goed
geregeld. Toch gaan er nog steeds jongeren zonder
diploma of startkwalificatie van school.
De laatste jaren focussen de leerplichtambtenaren steeds
meer op recht op onderwijs en ontwikkeling. Immers, niet
ieder kind voelt zich thuis binnen het reguliere
onderwijssysteem.
Sommige kinderen hebben extra hulpmiddelen nodig of
staan met 1-0 achter door bijvoorbeeld een moeilijke
thuissituatie, hun gezondheid of andere omstandigheden.
Maar iedere jongere heeft het recht om te leren en zich te
ontwikkelen. Hoe vinden ook zij een kansrijke plek in de
samenleving? Hoe kunnen ook zij zich zo goed mogelijk
ontwikkelen?

Ook eventuele hulpverlening wordt hier nauw bij
betrokken. Zo verschuift de nadruk van leerplicht steeds
meer naar leerrecht.

Kerstvieringen-2020
Vanwege de Corona-situatie zijn we genoodzaakt om de
kerstvieringen dit jaar anders te doen, maar dat begrijpt u
heel goed. Binnenkort volgt daar nadere informatie over.

Tenslotte
Wanneer ondergetekende deze nieuwsbrief zit te
schrijven, zitten we in een lege school. Allen hartelijk
gegroet vanuit de school!
In het bijzonder leven we mee met die gezinnen die
getroffen zijn door een positieve besmetting, waardoor
het hele gezin in quarantaine zit. En dat is ‘zwaar’.
Wij bidden om Gods’ bewaring voor alle gezinnen en voor
het team.
De HEER’ zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur

De leerplichtambtenaren streven er samen met de
scholen naar om voor elke leerling een passende plek op
school te creëren. Om dit te bereiken is er regelmatig
contact en samenwerking tussen de school en de
leerplichtambtenaar. Deze samenwerking bestaat uit
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