Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 18 december 2020
Lockdown
We zien terug op een zeer intensieve week.
Maandagmorgen zagen we al aankomen dat premier
Rutte maandagavond zou afkondigen dat de basisscholen
dicht moeten gaan. En dat was ook zo.
Daarom hebben we maandagmiddag al geanticipeerd op
dit besluit van het Kabinet, en als team afspraken
gemaakt om per direct over te stappen op
Afstandsonderwijs, het naar-voren-halen van de
Kerstvieringen, de uitgifte van de chromebooks, de
organisatie van de Opvangklas, etc.
En daarmee is de school per woensdag 16 december jl.
opnieuw overgegaan op Afstandsonderwijs. Dit is goed
verlopen.
Fijn dat u als ouders, verzorgers dit goed hebt opgepakt.
Voor ons team is het ‘zwaar’ om ineens over te stappen op
Afstandsonderwijs, maar ook voor u als ouders,
verzorgers..... We hebben dan ook heel veel respect voor
u!
Ons gebed is of de Heere ons allen wil behoeden en
bewaren.
Opvangklas
Met ingang van afgelopen woensdag draait ook weer de
Opvangklas op onze school. Eea wordt gecoördineerd door
meester Nathan.

’t Was een fijne middag, en daar zijn we dankbaar voor.
Ook waren we dankbaar dat we op deze (toch afwijkende)
manier deze schoolweek ‘live’ met de kinderen af konden
sluiten.
Een woord van dank ook aan onze Oudercommissie, die
per direct alles op alles heeft gezet om de kerstvieringen
door te kunnen laten gaan!
Ook hebben de kinderen deze middag het kerstboek en het
‘zakje met lekkere dingen’ meegekregen. En de kerstschoolkrant, die is samengesteld door groep 8. Mooi hoor!
Groep 3
Fijn is het dat zowel juf Ineke als juf Marja deze week een
start hebben kunnen maken met het werken in groep 3.
Na de kerstvakantie hopen zij ook weer het
Afstandsonderwijs te verzorgen:
•
•
•
•
•

Kerstvieringen
We zien terug op mooie Kerstvieringen van afgelopen
dinsdag. In alle groepen mocht door middel van een
Bijbelverhaal en lied worden stilgestaan bij de betekenis
van het Kerstverhaal: de geboorte van Jezus in de stal van
Bethlehem. Dit Licht is in de wereld gekomen om ons
nieuw leven te geven.

Voor alle data geldt: D.V.

Maandag: juf Ineke;
Dinsdag: juf Marja;
Woensdag: juf Ineke;
Donderdag: juf Marja;
Vrijdag: juf Marja.

Kerstvakantie
Van maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1
januari 2021 hebben de kinderen vrij vakantie
kerstvakantie. Fijne vakantie hoor! Maandag 4 januari
2021 is er weer school (Afstandsonderwijs).
Tenslotte
Mede namens bestuur en team wensen wij u allen
gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

Voor alle data geldt: D.V.

