Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 11 december 2020
Weer opgestart
Afgelopen maandag zijn we weer opgestart.....wat was/is
het weer fijn! En wat heeft u het onderwijsgevend
personeel verwend met een taart, met een fruitmand,
met kaartjes, etc. Dit is enorm gewaardeerd....dank u wel!
Grasveld in winter-stop
Met ingang van volgende week, en tot de
voorjaarsvakantie 2021, gaat het grasveld in winter-stop.
Daardoor kan de grasmat weer op adem komen, zodat
deze in het voorjaar weer goed te gebruiken is.
Geen Inloopmiddag
Vanwege de beperkende Corona-maatregelen is er
volgende week dinsdagmiddag, GEEN inloopmiddag.
Groep 3
Juf Ineke en juf Marja zijn nog aan het herstellen van
Corona, maar gaan wel met ingang volgende week weer
een start maken naar ‘het volledig kunnen werken’ in de
school. Na de kerstvakantie gaan zij dat weer verder
uitbouwen/opbouwen...
Juf Marja zal volgende week dinsdag en donderdag op
school zijn om niet-lesgebonden taken voor groep 3 te
verrichten. Juf Ineke zal weer, voor 2 dagdelen, de groep
gaan doen.
Nieuwe kleuters (van juf Alike)
In de achterliggende weken zijn de volgende kinderen vier
jaar geworden...Rens Lekkerkerker, Thirza van de Weerd
en Jan de Kruijf. Hartelijk welkom in groep 1!
Jullie moesten even wachten omdat de school dicht was,
maar gelukkig kunnen jullie nu iedere dag naar school.
We hopen dat jullie het snel naar je zin zullen hebben.

Bezetting groep 3 volgende week:
Maandag 14 december: juf Mariëlle Stigter
Dinsdagmorgen 15 december: juf Ineke
Dinsdagmiddag 15 december: juf Anneleen
Woensdag 16 december: juf Mariëlle Stigter
Donderdag 17 december: juf Sieneke
Vrijdagmorgen 18 december: juf Ineke
NIO (van juf Joke)
Op D.V. donderdagmorgen 17 december gaan de
kinderen van groep 8 het NIO-onderzoek maken.
NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor
Onderwijsniveau toets. De toets duurt in totaal 2 uur en
bestaat uit twee hoofddoelen en 6 subdoelen. Dat
is: Verbaal inzicht: synoniemen, analogieën, categorieën.
Daarnaast wordt er een rekenkundig inzicht gevraagd
door: Getallen, rekenen en uitslagen. Voor elke toets
krijgen ze een bepaalde tijd.
Het doel van deze toets is om te bepalen wat een geschikt
niveau is voor uw kind om naar het voortgezet onderwijs
te gaan.
(Gewijzigde) formatie in verband met
zwangerschapsverlof juf Corine en juf Martine
Als bestuur, directie en team hebben we afgelopen
periode nog eens goed gekeken naar de inzet van de
formatie op het moment dat juf Corine en juf Martine
met zwangerschapsverlof gaan.
Vragen die we daarbij gesteld hebben, zijn onder meer:
wat is goed voor de groep(en), wat is goed voor de
betreffende leerkracht(en)?
Uiteindelijk zijn we uitgekomen op het onderstaande
(gewijzigde) formatieplaatje voor de groepen (waar een
wijziging van toepassing is):

Voor alle data geldt: D.V.

Groep 1 (ingaande 25
januari 2021)
Maandag: juf Alike
Dinsdag: juf Elise
Woensdag: Donderdag: juf Alike en
juf Elise
(donderdagmiddag)
Vrijdag: juf Alike
Groep 5 (ingaande 1
februari 2021)
Maandag: juf Fennelien
Dinsdag: juf Fennelien
Woensdag: juf Fennelien
Donderdag: juf
FennelienVrijdag: meester
Nathan
Groep 7 (ingaande 1
februari 2021)
Maandag: meester Jos
Dinsdag: juf Loïs
Woensdag: meester Jos
Donderdag: meester Jos
Vrijdag: meester Jos

Groep 2 (ingaande 25
januari 2021)
Maandag: juf Cobie
Dinsdag: juf Cobie en juf
Joanne
Woensdag: juf Cobie
Donderdag: juf
JoanneVrijdag: juf Joanne
Groep 6 (ingaande 1
februari 2021)
Maandag: juf Anna
Dinsdag: juf Anna
Woensdag: meester
Nathan
Donderdag: juf Anna
Vrijdag: juf Anna
Groep 8 (ingaande 1
februari 2021)
Maandag: Juf Joke en juf
Loïs
Dinsdag: juf Joke
Woensdag: juf Loïs
Donderdag: juf Joke
Vrijdag: juf Joke

IB (ingaande 1 februari
2021)
Dinsdag: meester Jos

En de klokken luiden over het dorp..... Helaas kan dit jaar
niet, vanwege Corona. We willen zo veilig mogelijk
handelen. Daarom zullen de kerstvieringen in de eigen
groepen plaatsvinden....
Hoe ziet de aangepaste kerstviering eruit? Elke groep viert
met de juf of meester de kerstviering in de eigen klas. De
groepen 1 & 2 hebben nagenoeg hetzelfde programma
voor de kerstviering. De groepen 3 en 4 bereiden een
eigen kerstviering voor en de groepen 5-8 hebben een
gezamenlijk kerstprogramma opgezet.
In elke groep staan we stil bij een centraal thema. Dit jaar
is het thema ‘Licht in het duister’. In deze aparte tijd van
corona en nare dingen, kunnen wij in ons leven een
heleboel duisternis ervaren. Maar hoe mooi is het dat we
mogen weten dat dit duister is overwonnen door Het
Licht.
Bij dit Licht willen wij met de kerstvieringen stilstaan. De
Bijbelverhalen en psalmen/liederen die we zingen, zullen
over dit onderwerp gaan. En zo mogen wij, in
afhankelijkheid van de Heere God, iets van Het Licht laten
doorschijnen in deze duistere wereld.
Ophalen oud papier
Volgende week woensdag 16 december wordt er weer
oud papier opgehaald in Langbroek.

Geeft het bovenstaande u nog vragen: neem rustig even
contact op met ondergetekende.
Laatste schoolweek kalenderjaar 2020
En dan is het alweer de laatste schoolweek van dit
kalenderjaar 2020. Een vreemd jaar, waarin veel op ons is
afgekomen...

Meeleven
We leven mee met de familie Van Nifterik. Door een
eenzijdig bedrijfsongeval, vorige week, heeft Teunis een
ernstige verminking aan zijn rechterhand, met blijvende
gevolgen.....Dat heeft een hele impact voor Teunis, maar
ook voor het hele gezin. We wensen Teunis Gods’
nabijheid toe in het verwerken hiervan.....

Hoe ziet de schoolweek er volgende week uit:
•
•
•
•
•

Maandag 14 december: gewone schooldag;
Dinsdag 15 december: gewone schooldag;
Woensdag 16 december: gewone schooldag;
Donderdag 17 december: gewone schooldag;
Vrijdag 18 december: kerstviering in de eigen
groep. Hele school is dan om 12.15 uur VRIJ
(gaat kerstvakantie in).

Toelichting bij Kerstviering:
Het is op de school een jarenlange traditie dat de
kerstviering voor de groepen 1-2 in de school plaatsvindt
en de kerstviering voor de groepen 3-8 in de kerk aan de
Brink. Dit is al jaren iets waar de kinderen, de ouders,
grootouders en anderen enorm naar uitzien.

Tenslotte
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur

Voor alle data geldt: D.V.

