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Vrijdag 27 november 2020
Zojuist besloten: school NOG een week dicht
Zojuist heeft het bestuur besloten dat de school volgende
week (30 november tot en met 4 december 2020) ook
DICHT is. Volgende week heeft iedere groep ook nog
afstandsonderwijs.
Waarom nog een week dicht
Vanmorgen heeft (opnieuw) crisisoverleg plaatsgevonden
met de GGD en met onze burgemeester (van de
gemeente Wijk bij Duurstede).
Alhoewel er sinds vorige week maandag geen nieuwe
besmettingen onder het onderwijspersoneel zijn
bijgekomen (waar we dankbaar voor zijn), zijn er deze
week (en ook vorige week) wel verschillende positieve
besmettingen onder de gezinnen van school bijgekomen
c.q. vastgesteld.
Daarnaast woekert het coronavirus fors onder de
bevolking van Langbroek, maar ook in de dorpen
daaromheen. Maar dit heeft u vast wel vanuit de media
vernomen.
Dit heeft ons tot het dilemma gebracht: als school kunnen
wij wel weer open gaan omdat een groot deel van het
personeel weer is hersteld, maar anderzijds: is dit wel
verstandig omdat het virus nog zo woekert onder de
gezinnen....Lopen we dan niet het risico dat weer nieuwe
besmettingen de school in komen?
In nauw overleg met de GGD en op advies van de
burgemeester hebben we dan ook besloten om de school
toch nog een week dicht te houden. Dit vanwege de
volksgezondheid waar we ook als school immers ook onze
verantwoordelijkheid in hebben. Immers, het virus is in
het dorp Langbroek en omgeving nog onvoldoende
uitgedoofd. Immers, in een gemeenschap als Langbroek
hebben we de verantwoordelijkheid naar elkaar om voor
elkaar te zorgen.

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft veel waardering
voor de wijze waarop onze school met deze Coronauitbraak is omgegaan en actie heeft ondernomen. En de
gemeente verwacht dat met de maatregel om de school 2
weken dicht te houden, en nu een week daarbij, een
krachtige maatregel is genomen om het virus in
Langbroek en omgeving in te dammen.
Tot zover.
Effect
Dus nog een weekje Afstandsonderwijs. Dat vinden de
leerkrachten heel erg (om de kinderen niet op school te
kunnen zien), de kinderen (zo horen wij) vinden het erg;
ze willen graag weer naar school. Maar ook voor u als
ouders/verzorgers is het ‘zwaar’: opnieuw thuis met de
kinderen aan de slag..... Wij leven met u mee, en hopen
dat u begrip heeft voor ons besluit.
Betekent
Volgende week gewoon weer Afstandsonderwijs. Via de
leerkrachten krijgen de leerlingen hierover informatie en
het materiaal online uitgereikt, dan wel kan het op school
worden opgehaald.
Juf Marja is nog ziek. Op dinsdag en donderdag wordt zij
waargenomen door juf Elise en juf Theodora. Maar
daarover krijgen de ouders nog nader bericht.
Opvangklas
Ook volgende week is er iedere dag weer Opvangklas in
de school. Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan
contact op met meester Nathan.
Opladen chromebooks
Heeft u nog vragen over het opladen van de
chromebooks: neem dan contact op met meester Nathan.

Voor alle data geldt: D.V.

BSO
De BSO gaat volgende week gewoon door, op de
gebruikelijke tijden.
Schaatsen in Hongarije
Hartelijk dank voor de ingeleverde schaatsen! Ze liggen
klaar om gebruikt te gaan worden door de kinderen van
Mikebuda. De schaatsbaan wordt klaargemaakt, de
mannen die het uit gaan voeren keken eerst wel vreemd
op, maar zijn enthousiast geworden. Ondertussen is het
hier 's nachts al gaan vriezen.
Hartelijke groeten,
Joke Knap
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
We leven mee met alle gezinnen en families die getroffen
zijn door het Corona-virus en bidden om Gods’ nabijheid
en ondersteuning.
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur
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