Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 15 januari 2021
Landelijke lockdown met 3 weken verlengd (herhaling
bericht afgelopen woensdag)
Geachte ouders, verzorgers,

Deze week zijn de kinderen op school geweest bij juf
Marja en juf Ineke, en dat was goed en fijn voor de
kinderen, maar ook nuttig.

Ongetwijfeld heeft u het afgelopen dinsdagavond
gehoord, maar zekerheidshalve sturen wij u ook nog even
een bericht.

Omdat een halve ochtend voor de ouders best wel ‘veel
reizen is’, gaan we met ingang van volgende week alle
leerlingen van groep 3 een hele ochtend naar school laten
komen. Dus de ene helft van groep 3 komt op
dinsdagmorgen naar school, en de andere helft op
woensdagmorgen.

Het Kabinet heeft besloten om de lockdown met 3 weken
te verlengen.
Komende week wordt meer duidelijk over de effecten van
de Britse variant en dan wordt meteen bekeken of het
primair onderwijs mogelijk op 25 januari toch al eerder
open kan.
Dit betekent dat (in ieder geval) tot en met volgende
week vrijdag 22 januari 2021 er nog Afstandsonderwijs
wordt gegeven, waarbij de school eveneens de opgave
heeft om noodopvang (opvangklas) te verzorgen voor de
kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare
gezinnen.
Verder hebben wij als school al het 'inhaalprogramma
COVID' in gang gezet (kinderen individueel dan wel in
groepjes extra begeleiding geven).
Zodra er weer nieuwe informatie komt vanuit het Kabinet,
zullen wij u nader informeren.
COVID-Ondersteuningsprogramma-SmdB
Met ingang van deze week zijn we begonnen met het
COVID-Ondersteuningsprogramma binnen onze school,
wat doorloopt tot de zomervakantie. Via u als ouders,
worden een aantal kinderen op school uitgenodigd voor
individuele dan wel groepsbegeleiding.

Via juf Marja krijgt u bericht op welke ochtend uw kind
wordt verwacht.
Verjaardag meester in lockdown
Vandaag is meester Nathan jarig. Hij is 25 jaar geworden,
maar dat is in het hele dorp wel bekend.
De moeders van groep 5 hadden het plan opgevat om
voor de meester een buiten-verjaardag te organiseren,
waar alle leerlingen van de groep aanwezig konden en
mochten zijn.
Het is vanmorgen op het plein een geweldig
verjaardagsfeest geweest, met taart, met spelletjes en
met veel kadootjes.
Het was ook enorm fijn en goed voor de kinderen van
groep 5 dat ze elkaar en de meester konden zien!
Mooi initiatief van de moeders van groep 5!

Zoals vorige week aangegeven, vinden we het van belang
om alle kinderen van groep 3 naar school te laten komen,
wanneer u als ouders daarmee akkoord bent.

Voor alle data geldt: D.V.

- Op D.V. 1 februari zal de NIO afgenomen worden. De
leerlingen worden dan allemaal op school verwacht en
alles zal volgens de Covid19 maatregelingen plaatsvinden
- De uitslag hopen we op D.V. 10 februari binnen te
krijgen.
- Daarna plan ik via teams met u een adviesgesprek in.
Op deze manier kunt u uw kind op tijd aangeven op de
andere school.
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.
Van BSO-Bijdehandjes: tijdelijke medewerker voor BSOLangbroek gezocht (9 uur per week)
In verband met een vervroegde ingang van een
zwangerschapsverlof zijn wij per direct opzoek naar een
medewerker voor onze BSO binnen School met de Bijbel
in Langbroek.

Studiedag d.d. dinsdag 26 januari VERVALT
De geplande studiedag voor het team d.d. dinsdag 26
januari VERVALT. Er is gewoon (online) school.
Vanwege lockdown gaat volgende week NIET door:
•
•

Geen inloopmiddag (maandag 18 januari, 15.15
uur);
Geen voorleesontbijt (woensdag 20 januari, 8.45
uur).

Vergadering Medezeggenschapsraad
Aanstaande maandagavond 18 januari 2021 vergadert
onze Medezeggenschapsraad om 19.30 uur (online).

Wat ga je doen?
Jij wacht kinderen na schooltijd op en zorgt voor een
gezellig tafelmoment met wat eten en drinken zodat de
kinderen hun verhaal kunnen doen. BSO betekent voor de
kinderen vrije tijd met activiteiten zoals spelletjes,
knutselen, spelen in de bouw-of poppenhoek, boekjes
lezen, buiten spelen, ravotten of gewoon lekker niets
doen. Dus na het tafelmoment tijd voor actie! En jij vindt
het geweldig om actief met ze mee te spelen. Met behulp
van het activiteitenprogramma Doenkids ga je leuke
dingen ondernemen met de kinderen. Als ouders hun kind
komen ophalen vertellen de kinderen enthousiast dat ze
een leuke middag bij je hebben gehad.
Jij:
•
•

•
•

Bestuursvergadering
Ons bestuur vergadert aanstaande maandagavond 18
januari 2021 om 19.30 uur (online).
Praktijk verkeersexamen
Het praktijk verkeersexamen staat voor de groepen 7 en 8
staat gepland voor woensdag 14 april a.s.

•
•

Traject Advies Voortgezet Onderwijs (van juf Joke)
Voor alle data geldt: D.V.

Voelt je thuis bij de christelijke school op
reformatorische grondslag;
Bent beschikbaar op maandagmiddag en
dinsdagmiddag (met mogelijke uitbreiding van de
donderdagmiddag per mei 2021);
neemt initiatief en onderneemt graag leuke
dingen met kinderen;
beschikt over een relevante opleiding op
minimaal MBO 3 niveau zoals Sport en bewegen,
pedagogisch medewerker of onderwijsassistent;
ben je nog in opleiding? Studeer je bijvoorbeeld
aan de PABO? Aan de hand van het aantal
studiepunten kun je misschien al wel aan de slag.
Neem gerust contact op;
bent in het bezit van rijbewijs B;
bent flexibel en betrokken op buitenschoolse
opvang. Hiermee bedoelen we dat je snel
activiteiten uit de mouw kunt schudden mocht

•

dit nodig zijn en je wilt je graag inzetten voor je
team en locatie;
hebt affiniteit met sport & spel of met scouting &
buitenbeleving;

Wij bieden:
Een dienstverband van 7 uur per week. Wil je meer uren
werken? Sluit je dan naast deze functie aan in onze
flexpool. De functie valt in schaal 6 conform CAO
Kinderopvang. Dat betekent op basis van een 36-urige
werkweek een salaris van minimaal € 2.047 en maximaal
€ 2.793 bruto per maand (afhankelijk van je ervaring). We
bieden een reiskostenvergoeding, 8% vakantietoeslag,
pensioenregeling en diverse opleidingsmogelijkheden. Je
komt in een enthousiaste, informele, groeiende en
mensgerichte organisatie met ruimte voor eigen inbreng
en ontwikkeling.
Gaat dit over jou?
Stuur dan je motivatie + CV uiterlijk 22 januari om 12.00
uur naar Linda Poenaru, locatiemanager via
linda.poenaru@bijdehandjes.info

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