Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 29 januari 2021
Nog 1 week landelijke lockdown
Naar huidige inzichten is er nog één week de landelijke
lockdown, waarbij de basisscholen nog verplicht gesloten
zijn. Volgende week dinsdag 2 februari 2021 komt er
(weer) een nieuwe persconferentie van het Kabinet.
Zodra we meer weten, zullen we u gelijk informeren.
Groep 5: start juf Fennelien
Met ingang van volgende week start de LIO (leraar in
opleiding) van juf Fennelien. De LIO is de laatste periode
van de leraar, waarna deze afgestudeerd is.
In deze LIO-periode mag de betreffende leerkracht
zelfstandig voor de groep staan.
Dit betekent dat met ingang van volgende week juf
Fennelien op maandag tot en met donderdag de
leerkracht is voor groep 5. Ook voor het online-onderwijs.
Zij wordt daarin begeleid door meester Nathan.
Op vrijdag staat meester Nathan voor groep 5.
Tevens zal meester Nathan, zoals nu ook al het geval is,
een aantal leerlingen van groep 5, individueel begeleiden.
Juf Corine met zwangerschapsverlof
Met ingang van volgende week gaat juf Corine met
zwangerschapsverlof. We wensen haar heel veel sterkte
met de ‘laatste loodjes’ en hopen dat de zwangerschap
verder goed mag verlopen. We bidden dat de Heere haar
en haar man Peter nabij wil zijn.
Als alles gaat zoals het gaat, hoopt juf Corine medio juni
weer terug te komen op school.
Vervangende IB-ers
De vervanging van juf Corine is als volgt geregeld:
meester Jos heeft op dinsdag zijn IB-dag, waarbij hij de
leerlingafhankelijke IB-taken oppakt. Als
ouders/verzorgers zult u dus veelal met meester Jos te
maken hebben.

meester Nathan pakt de zogenaamde schoolgebonden IBtaken op, zoals het Onderwijskundige overleg, etc.
Groep 7: juf Loïs op dinsdag
Omdat meester Jos op dinsdag de IB-taken gaat doen, is
juf Loïs met ingang van volgende week, op dinsdag de
leerkracht van groep 7.
Wij leven met u mee
Als school/team leven wij met onze gezinnen mee. Wij
proberen ‘het goede te zoeken’ en kinderen extra
begeleiding te geven in deze periode wanneer dat echt
noodzakelijk is.
Wij beseffen dat het voor u als ouders/verzorgers ‘heel
zwaar’ is....We benadrukken nogmaals: neem contact met
uw leerkracht of met ondergetekende wanneer ‘het thuis
niet meer gaat’. Dan kunnen wij met u meedenken in
oplossingen....
GEEN ouderbijeenkomst
Vanwege de lockdown VERVALT de geplande
ouderbijeenkomst van maandagmiddag 1 februari 2021.
Medewerker extra schoonmaakwerkzaamheden gezocht
Nu de school is uitgebreid, vraagt dit natuurlijk om extra
schoonmaakonderhoud. Concreet denken we een ouder
die, voor ongeveer 1 uur per schooldag,
schoonmaakwerkzaamheden op school wil komen doen.
Het gaat dan met name om het binnen-zeemwerk, schoon
houden van het plintwerk, schoon houden van de
teamkamer, etc.
Wie wil dit, tegen een vrijwilligersvergoeding, doen?
Graag uw/jouw aanmelding aan ondergetekende:
directeur@smdblangbroek.nl. Dank alvast!
Praktijk verkeersexamen
Het praktijk verkeersexamen staat voor de groepen 7 en 8
staat gepland voor woensdag 14 april a.s.
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Vanwege de lockdown houden we het bij één
inschrijfavond, namelijk op maandag 15 februari a.s. in de
school.
Traject Advies Voortgezet Onderwijs (van juf Joke)
- 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.
Ommetje lopen
Uit onderzoek van de Hersenstichting is naar voren
gekomen dat een dagelijkse wandeling van 20 minuten (of
meer) erg goed voor je is. Zowel voor je lichaam, voor de
gezondheid en voor je mentale gesteldheid. En diezelfde
Hersenstichting heeft hier een app voor ontwikkeld,
genaamd Ommetje Lopen. Ons team doet hier
grotendeels aan mee. Doel is om elke dag minimaal 1
rondje te lopen van 20 minuten. Door het lopen van de
ommetjes zijn er punten en medailles te behalen.
Als team zijn we erg enthousiast en competitief. Niks
houdt ons tegen, zelfs regen en wind niet. Verschillende
gezinnen hebben zich al aangemeld voor het ouder/kind
team van de SmdB. Doet u ook mee? Voor zowel jong en
oud is het een aanrader! Gezellig met het gezin.
Teamcode is TEBAB
Groeten meester Nathan
Start muzieklessen
Onderaan deze nieuwsbrief is meer informatie en het
inschrijfformulier te vinden over de muzieklessen die in
onze school gaan plaatsvinden. Hopelijk kunnen de lessen
snel starten (als de lockdown voorbij is).

Alle ouders waarvan wij weten dan wel verwachten dat zij
hun 4-jarige naar ons op school zullen sturen, ontvangen
volgende week een persoonlijke uitnodiging voor de
inschrijfavond. Deze avond ziet er als volgt uit:
• Inloop (vanaf 19.45 uur) met koffie/thee;
• Welkom en opening door meester Breugem,
directeur;
• ‘ School met de Bijbel Langbroek, hoe is deze
school georganiseerd’, door de heer Arjan de Bie,
voorzitter schoolbestuur;
• ‘Een dag in de klas’, door Alike Verweij,
leerkracht groep 1;
• ‘Hoe is de zorg op school georganiseerd, en wat
kunt u daarin van ons als school verwachten’,
door Jos Landwaart, Interne Begeleider;
• Gelegenheid tot vragen stellen en rondleiding
door de school.
Door de huidige richtlijnen rondom COVID-19, willen wij u
vragen om u vooraf aan te melden via
administratie@smdblangbroek.nl.
Nog 2 praktische punten:
1. We verwachten (weer) een aanzienlijk aantal
nieuwe kleuters op de school te verwelkomen,
en daarmee nieuwe ouders. We willen de
inschrijfavond niet te grootschalig laten zijn;
eventueel zullen we de inschrijfavond
verspreiden over 2 of 3 avonden; maar dan
nemen we altijd contact met u op;
2. Mocht de Avondklok dan nog van toepassing zijn,
dan zullen wij het aanvangstijdstip van de
Inschrijfavond vervroegen; maar ook daarover
ontvangt u dan bericht.
Welkom allemaal!

Het inschrijfformulier kunt u inleveren bij onze
administratie of mailen naar
administratie@smdblangbroek.nl
De eerste aanmeldingen komen al binnen.....
Vleesverkoop Adullam
Helemaal onderaan deze nieuwsbrief nog onder de
muzieklessen. Is het vleesverkoop formulier voor de
stichting Adullam terug te vinden
Inschrijfavonden
Traditiegetrouw organiseren we altijd een ‘inschrijfavond’
voor de nieuwe leerlingen (4-jarigen) van onze school. Dit
met het oog op het nieuwe schooljaar 2021-2022.

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.
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
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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.

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

Jij:
•
•

•
•

•
•

•

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
Warme truiendag
Volgende week vrijdag 5 februari is het de zogenaamde
‘warme truiendag’. Dit is een landelijk initiatief, waarin
aandacht wordt gevraagd voor het zuinig omgaan met
natuur en milieu. Als christenen zien wij dit ook als
opdracht, en dan hebben we het over
‘rentmeesterschap’. Op school, maar ook in de onlinelessen, zullen we aan dit thema aandacht besteden.

Tenslotte
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School met de Bijbel Langbroek
Muziekles op school
In samenwerking met:
STICHTING MUZIEKSCHOOL
WIJK BIJ DUURSTEDE
VELDPOORTSTRAAT 7
3961 BK WIJKBIJ DUURSTEDE
TEL. 0343-577313
Ter inleiding
In een eerder stadium hebben verschillende ouders aangegeven belangstelling te hebben
voor het laten ontvangen van muziekles op de School met de Bijbel Langbroek. Dit heeft
geleid tot een inventarisatie onder de ouders van de leerlingen, waar overweldigend op is
gereageerd. Voor 22 leerlingen is aangegeven dat er belangstelling is voor muziekles op de
school. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!
Dit betekent dat we nu een volgende fase ingaan: u kunt uw kind/kinderen nu gaan
inschrijven voor de muzieklessen die op onze school gegeven gaan worden door de
Muziekschool Wijk bij Duurstede. U kunt daarbij aangegeven aan welke
muziekles/instrument u voor uw kind denkt. Ook is het mogelijk dat u een ander kind uit uw
gezin aanmeldt, bijvoorbeeld een kind dat al op het voortgezet onderwijs zit. Maar ook voor
volwassenen in Langbroek bestaat die mogelijkheid.
Daarna, wanneer de Corona-regels het toelaten, kunnen we daadwerkelijk gaan starten met
de muzieklessen op de school. Onze insteek in deze is DV maart 2021 (na de
Voorjaarsvakantie).
Hoe werkt het
De muzieklessen vinden in principe plaats op woensdagmiddag in de school, direct
aansluitend aan het einde van de lesmorgen (dus vanaf 12.30 uur). Hiervoor kunnen de
lokalen worden gebruikt. De muzieklessen vinden plaats in alle weken in het schooljaar,
behalve wanneer de school vakantie heeft. In de praktijk betekent dit 37 lessen per
schooljaar. Verder: u sluit een overeenkomst af met de Muziekschool Wijk bij Duurstede (niet
met de school). De school heeft dus geen invloed op de tarieven die de Muziekschool Wijk bij
Duurstede hanteert. U sluit dus een overeenkomst af met de Muziekschool, die ingaat op het
moment dat we daadwerkelijk met de muzieklessen kunnen gaan starten
(hoogstwaarschijnlijk na de Voorjaarsvakantie).
Ontvangst van uw inschrijving
Graag ontvangen wij de inschrijving voor uw kind/kinderen. Daarvoor kunt u onderstaande
Voor alle data geldt: D.V.

gegevens invullen en deze uiterlijk DV vrijdag 29 januari 2021 inleveren bij de administratie
van de school danwel via de mail: administratie@smdblangbroek.nl. Daarna ontvangt u van
de Muziekschool bericht over de lestijd van uw kind/kinderen.

Inschrijfformulier Muziekles op School met de Bijbel Langbroek
Voornaam:……………………………………………………………………………………………………………
Achternaam: :……………………………………………………………………………………………………….
Adres: :………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode: :…………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats: :……………………………………………………………..………………………………………….
Geboortedatum: :……………………………………………………….……………………………………….…
Telefoonnummer ouders: :………………………………………… ………………………………………….
Mailadres ouders: :………………………………………………………………………………………………….
De lessen vinden plaats op woensdag. Je kan kiezen uit de volgende instrumenten:
blokfluit, dwarsfluit, gitaar, orgel, piano, Instrumentale Verkenning
Instrument keuze : ........................................................................................................
Kind heeft al ….. jaar muziekles gehad op welk instrument:………………………………………..
Voorkeur tijdstip muziekles op woensdagmiddag:………………………………………………………
Mocht je niet op woensdag kunnen, welke dag komt wel uit: ....................................
Gewenste lesvorm: een Privé -les van 25 minuten óf een Groeps-les van 2 tot 4 kinderen.
Tarieven Muzieklessen School met de Bijbel Langbroek (tarieven Muziekschool):
Leerling basisschool dan wel voortgezet onderwijs
Voor 37 lessen
In termijnen
U betaalt vooraf:
In 1 x:
In 2 x:
Privé-les
490,00
245,00
Groepsles tot 10 jaar 330,00
165,00
Groepsles v.a. 10
380,00
190,00
jaar

In 4 x:
122,50
82,50
95,00

In 10 x:
49,00
33,00
38,00

Keuze lesvorm:…………………………………………………………………………………………………………
Betalingswijze : in 1 / 2 / 4 / 10 termijnen
•
•

per kas / bank
per automatische incasso van rek.nr NL ....................................
t.n.v....................................
te ....................................

Indien u voor automatische incasso heeft gekozen, geeft u door ondertekening van dit
formulier uw toestemming aan Muziekschool Wijk bij Duurstede om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om het cursusgeld van uw rekening af te schrijven. Het
betalingskenmerk zal het debiteurennummer zijn wat u bij uw betalingsoverzicht ontvangt.
Aanvragende ouder:……………………………………………………………………………………………..
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Naam:…………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode/woonplaats:……………………………………………………………………………………….
Mailadres:…………………………………………………………………………………………………………….
Akkoordverklaring door middel van handtekening aanvrager: ….…………………………………………
Voorwaarden Stichting Muziekschool Wijk bij Duurstede
1. Het seizoen start en eindigt en loopt parallel met de basisscholen. U kunt op ieder
moment in het seizoen starten met de lessen. In een volledig seizoen krijgt u 35 tot 40
instrumentale/vocale lessen, (afhankelijk van start en einde seizoen,
vakantieweken/dagen). De betalingen zijn gebaseerd op een gemiddeld seizoen van
37 lesweken.
2. U krijgt bij uw eerste les een overzicht waarop precies staat welk bedrag u wanneer
moet betalen. Dit kan in één, twee, vier of tien termijnen. De betalingen zijn altijd
vóóraf aan het begin van de maand.
3. Als u zich voor een groepsles opgeeft, maar er is geen groep te vormen, of als u
groepsles heeft en de groep valt, om welke reden ook, uit elkaar, dan zijn er twee
mogelijkheden:
1. a) U stapt over naar privéles: u betaalt het privélestarief.
2. b) U houdt het groepslestarief, u krijgt dan privéles en de lestijd wordt 20
minuten.
4. Bij ziekte/afwezigheid van de leerling moet de les worden doorbetaald, met
uitzondering als een ziekte langer duurt dan drie weken; vanaf de vierde week hoeft u
de lessen niet door te betalen. U moet, mocht de ziekte langer duren dan drie weken,
dit uiteraard wel duidelijk aan kunnen tonen en het tijdig doorgeven aan de docent(e)
en de administratie.
5. Als u tijdens het seizoen overstapt van privé- naar groepsles of omgekeerd, vindt er
aan het eind van dat seizoen of aan het begin van het volgende seizoen
verrekening/bijbetaling plaats.
6. Aan het begin van het volgende seizoen krijgt u een overzicht van de gevolgde lessen
van dit seizoen en vindt er: a) verrekening plaats als u minder dan 37 lesweken les
gehad zou hebben, b.v. door afwezigheid van de docent(e). b) bijbetaling plaats, als u
meer dan 37 lesweken les gehad zou hebben.
7. De opzegtermijn bedraagt drie kalendermaanden.
8. Als u volgend seizoen geen lessen meer wilt volgen, moet u dit vóór 1 juli doorgeven
aan uw docent(e) en de administratie via een opzegformulier. Als u dit later doet dan
1 juli, krijgt u te maken met de normale opzegtermijn van drie maanden.
9. Als u tijdens het seizoen stopt met de lessen vindt er een herberekening plaats van het
lesgeld. Het kan zijn dat u te weinig lesgeld betaald heeft in verhouding met het aantal
lessen dat u heeft genoten, u moet dan uiteraard het restant bijbetalen. Heeft u voor
een langere termijn betaald, dan vindt er terugbetaling plaats.
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Heerlijk, ambachtelijk vlees voor het goede doel!
Product:

Prijs:

Runder gehakt

Gewicht /
aantal:
500 gram

Gehakt half om half
Verse worstjes
Runderpoulet
Spekjes
Rookworst fijn

500 gram
5 stuks
500 gram
250 gram
250 gram

Rookworst grof

250 gram

Runder rookworst
Beenham
Kipfilet
Varkensrollade
Leverworst
Grillworst naturel
Grillworst met kaas
kookworst

250 gram
500 gram
1 kilo
1 kilo
500 gram
500 gram
500 gram
250 gram

€ 3,75
€ 3,95
€ 4,99
€ 1,99
€ 2,35
6,50
€ 2,35
6,50
€ 2,50
€ 4,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 3,99
€ 3,99
€ 4,25
€ 2,50

Grillworst en leverworst 3 voor € 11,-

Aantal:

Prijs:

Totaal prijs:

€

€ 4,50

3 voor €
3 voor €
3 voor € 7,2 voor € 8,-

3 voor € 11,3 voor € 11,3 voor € 11,-

( mag gemixt )

Alles is ( vacuüm ) verpakt. U kunt het zo of in porties invriezen.
U kunt deze bestellijst tot uiterlijk vrijdag 5 februari dv afgeven bij:
Mw. J. van Dijk, Langbroekerdijk A52 tel: 06 46520036
fadjvandijk@kliksafe.nl
Mw. M. Postema, Volgelweide 137 tel: 0343 – 415677 mpostema@kliksafe.nl

Afhalen op DV donderdag 11 februari van 19.00 – 20.00 uur.
Tip: schrijf dit in uw agenda!!

Naam:_____________________________________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________________________
Telefoonnummer:____________________________________________________________________
Ik haal mijn bestelling op
bij:___________________________________________________________
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