Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 8 januari 2021
Weer naar school in de lockdown....hoe gaat het
Deze week is de school, na de kerstvakantie, weer gestart.
We zijn gelijk weer gestart met het Afstandsonderwijs.

4.

Vanmiddag hebben we in de teamvergadering (online)
geëvalueerd hoe het nu gaat in de groepen. Onze indruk
was/is dat het over het algemeen goed gaat. De kinderen
doen thuis goed mee met de lessen Afstandsonderwijs.
Fijn is dat.

5.

Lockdown verlengd?
Volgende week dinsdagavond horen we van Premier
Rutte en minister De Jonge of de lockdown wel/niet
wordt verlengd, en of dit ook van toepassing is op de
basisscholen.
COVID-Ondersteuningsprogramma
Als school zitten we al in de derde periode van lockdown.
Enorm..... Ook enorm zwaar voor u als ouders/verzorgers.
Het lijkt ons daarom goed, binnen de
veiligheidsrichtlijnen, extra onderwijsondersteuning aan
te gaan bieden. Daar willen we met ingang van volgende
week mee starten:
1.

2.

3.

Allereerst hebben we hierbij gekeken naar
leerlingen waarbij sprake is van dreigende
achterstanden op het terrein van taal, rekenen,
spelling;
Vervolgens hebben we gekeken naar
gezinsomstandigheden waarbij het moeilijk is om
de kinderen thuisonderwijs te geven;
Om het bovenstaande concreet te maken zullen
we, met ingang van volgende week, de leerlingen
van groep 3, in kleine groepjes op
dinsdagmorgen of woensdagmorgen naar school
laten komen voor instructie door zowel juf Ineke
als juf Marja. De ouders van groep 3 krijgen via
juf Ineke en juf Marja bericht over de tijdstippen.
Uiteraard bent u als ouder vrij om hier wel/niet

gebruik van te maken. Als school bieden wij dit
aan, doen dit graag en zien dit ook als onze
verantwoordelijkheid;
Om het bovenstaande concreet te maken zullen
we, met ingang van volgende week ook een
aantal leerlingen van de overige groepen
indivuele begeleiding geven of in kleine groepjes.
Via de betreffende groepsleerkracht krijgt u
hiervoor vandaag nog bericht;
Ook geeft juf Theodora begeleiding aan
individuele leerlingen op sociaal-emotioneel
terrein.

Wij proberen met het bovenstaande ‘het goede te
zoeken’ en ‘extra onderwijsondersteuning aan te bieden’
voor de kinderen die dat het meest nodig hebben
Uiteraard is er hierbij altijd sprake van ‘afwegingen’. Dus:
wanneer uw kind/kinderen niet wordt uitgenodigd, maar
u denkt dat uw kind/kinderen de begeleiding wel nodig
heeft: neem dan even contact met meester Nathan. Hij is
voor dit onderwerp binnen de school het contactpunt.
Uiteraard geldt het bovenstaande zolang de landelijke
lockdown van toepassing is. Wél weten we nu al, dat we
ook na de lockdown met extra leerlingbegeleiding door
zullen gaan.
Opvangklas
De Opvangklas is redelijk groot in onze school, althans in
vergelijk met de vorige periodes van de lockdown. We
vangen de kinderen op van ouders die werken in de
zogenaamde cruciale beroepen, alsmede de kinderen
vanuit de (door het Rijk benoemde) kwetsbare gezinnen.
Ook dat verloopt goed. En.....de Opvangklas is soms ook
creatief bezig (zie foto hieronder).

Voor alle data geldt: D.V.

Nieuwe dominee voor Werkhoven
Een aanzienlijk aantal leerlingen uit de Hervormde
gemeente Werkhoven bezoekt onze school. En nu krijgen
ze aanstaande zondag weer een nieuwe dominee. Ons
werd daarom gevraagd het onderstaande stukje op te
nemen in de Nieuwsbrief:
Komst ds. Meijer naar Werkhoven
Na bijna één jaar vacant te zijn geweest is de Hervormde
gemeente te Werkhoven verheugd met de komst van (op
het moment van schrijven) proponent E. Meijer en zijn
vrouw Laura. Meneer en mevrouw Meijer komen van het
zandige Ermelo de klei van Werkhoven opzoeken.
Ds. Meijer, geboren en opgegroeid in Elspeet, heeft
theologie gestudeerd aan de Theologische Universiteit van
Apeldoorn. De master gemeentepredikant aan
de Protestantse Theologische Universiteit in
Amsterdam heeft hij afgelopen zomer afgerond.
Naast nieuwe herder en leraar van Werkhoven geeft ds.
Meijer de cursus Veritas. Het doel van deze cursus is het
beter begrijpen, toepassen en doorgeven van de
boodschap(pen) van heel de Bijbel.
In de morgendienst van 10 januari D.V. hoopt ds. Meijer
bevestigd te worden als predikant van Hervormd
Werkhoven door ds. L. de Wit uit Ede. Dominee Barth uit
Langbroek zal deelnemen aan de handoplegging. In de
middagdienst van 14.30 uur hoopt ds. Meijer intrede te
doen.
Start muzieklessen
Samen met de Nieuwsbrief van volgende week vrijdag,
krijgt u het Inschrijfformulier voor de muzieklessen in de
school, die hopelijk (lockdown voorbij) snel kunnen gaan
starten.

Vanuit de Medezeggenschapsraad
Beste ouder(s)/
verzorger(s),
D.V. 18 januari
hoopt de MR
weer te
vergaderen.
Zoals eerder
aangeven zijn
wij een vertegenwoordiging van jullie als ouders en het
onderwijsgevende personeel. Daarom willen wij bij deze
weer een oproep doen of er bij jullie punten leven die
jullie graag besproken zouden zien in de MR. Jullie kunnen
hierbij denken aan organisatorische, praktische en/of
onderwijskundige zaken, uiteraard zijn allerhande tips en
ideeën ook van harte welkom. De punten kunt u dan voor
16 januari doorgeven via mr@smdblangbroek.nl.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

Met vriendelijke groet,
Hans, Aline, Corine en Jos
Voor alle data geldt: D.V.

