Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 7 februari 2020
Van het hoofdluisteam
Afgelopen maandag 3 februari heeft de hoofdluiscontrole
plaatsgevonden. Gelukkig: de school is helemaal weer
‘hoofdluisvrij’.
Na de voorjaarsvakantie (maandag 2 maart) vindt de
eerstvolgende hoofdluiscontrole plaats.
LIO-juf Lisanne/personeelsbezetting groep 6
In het kader van de afronding van de PABO-opleiding,
gaat juf Lisanne nu haar LIO (Leraar In Opleiding)
afronden op onze school. Dit in groep 6; met deze groep is
ze overigens goed bekend, aangezien zij wekelijks op
vrijdag de leerkracht is voor deze groep.
De personeelsbezetting voor groep 6 is vanaf volgende
week (tot de zomervakantie) als volgt:
• Maandag: juf Lisanne
• Dinsdag: juf Lisanne
• Woensdag: juf Anna
• Donderdag: juf Anna
• Vrijdag: juf Lisanne
Henriëtte Kemp
De tweede stageperiode van Henriëtte Kemp (nu in groep
1) is weer voorbij. Over 6 weken komt ze weer!
Inschrijfavond nieuwe leerlingen
Ook voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 verwachten
wij (weer) een aanzienlijk aantal nieuwe kleuters in groep
1.
Deze week (vandaag) hebben alle ouders/verzorgers van
de betreffende leerlingen een brief/uitnodiging
ontvangen voor de Inschrijvingsavond d.d. dinsdag 18
februari 2020. De avond begint om 20.00 uur.
Verder zal een uitnodiging voor deze avond verschijnen in
de plaatselijke/regionale kerkbodes. Want wellicht zijn er
ouders die bij ons niet bekend zijn, maar die wel graag
hun kind op onze school willen inschrijven....

Dus: zegt het maar voort...inschrijvingsavond SmdB
Langbroek op dinsdag 18 februari a.s.!
Vervallen ouderbijeenkomst
In eerdere nieuwsbrieven heeft u iets kunnen lezen over
de ouderbijeenkomst op 20 februari.
Deze ouderbijeenkomst gaat niet door en wordt verzet
naar een andere datum. U wordt hierover geïnformeerd
via een van de volgende nieuwsbrieven.
Eerste rapport
Zoals in de schoolgids staat aangegeven: op vrijdag 21
februari 2020 wordt het eerste rapport van dit schooljaar
aan de kinderen meegegeven.
Voor alle duidelijkheid: dit geldt voor de groepen 2 tot en
met 8. De leerlingen van groep 1 krijgen één rapport,
namelijk aan het einde van het schooljaar.
Schoolkassa
Via Parro/Schoolkassa zullen we aankomende week de
betaling voor de 2e helft overblijven openzetten.
Ook zullen we de schoolreis en schoolkamp vast invoeren.
Door verschillende ouders is hierom gevraagd.
Je bent niet verplicht om het gelijk te voldoen.
Wil je liever op een ander tijdstip betalen, geen probleem,
de betaling blijft gewoon openstaan.
Daarnaast waren er in de eerste ronde bij sommige
gezinnen wat problemen met het betalen van bepaalde
links. Inmiddels heeft Schoolkassa gevonden waar de fout
zit en dit is inmiddels opgelost.
Heeft u een link ontvangen die niet werkte en geen
nieuwe van ons ontvangen? Stuur dan even een email
naar administratie@smdblangbroek.nl dan maken we het
alsnog zo snel mogelijk in orde.

Voor alle data geldt: D.V.

Inventarisatie buitenschoolse opvang
Zoals in de laatste Nieuwsbrieven is aangegeven, bent u
als ouder in de gelegenheid gesteld om aan te geven of u
belangstelling hebt wanneer Buitenschoolse Opvang op
school wordt aangeboden.
Verschillende ouders hebben aangegeven hiervan graag
gebruik te willen maken. De meesten geven aan gebruik
te willen maken op de maandag-, dinsdag- of
donderdagmiddag.
Naar aanleiding van het bovenstaande, hebben we
contact gelegd met een instantie die de Buitenschoolse
opvang (maar ook de voorschoolse opvang) kan gaan
verzorgen.

Vrijdag 14 februari:
• Groep 3: juf Marja is afwezig > wordt vervangen
door juf Joanne
Project ‘meekijken in de klas’
Als school doen wij mee met het landelijke project
‘meekijken in de klas’. Doel: meer mensen geïnteresseerd
te maken voor het werken in het onderwijs; een mooi
vak!
Aanstaande dinsdag 11 februari a.s. loopt daarvoor
iemand de hele dag mee in groep 8. Een paar weken later
hoopt hij in diezelfde groep een gastles te komen geven.

De bedoeling is dat e.e.a. met ingang van het schooljaar
2020/2021 van start gaat. Dit voor het gehele schooljaar,
dus ook tijdens de schoolvakanties.
Dit betekent dan dat de school ‘open’ is voor BSO van
15.15-18.30 uur, waarbij dan 2 pedagogisch medewerkers
aanwezig zijn.
Medio maart 2020 vindt er een informatieavond voor de
ouders plaats. Hiervoor ontvangt u een persoonlijke
uitnodiging.
Ouder-Thema-Markt
Noteert u dinsdag 31 maart a.s. alvast in uw agenda?
20.00 uur. Op deze avond is er een onderwijskundige
Ouder-Thema-Markt, waarbij u over allerlei zaken zult
worden geïnformeerd. Nadere informatie volgt.
Vervangingen volgende week
Maandag 10 februari: Dinsdag 11 februari:
• Groep 2: juf Martine is afwezig > wordt
vervangen door juf Joanne;
• Groep 3: juf Theodora is afwezig > wordt
vervangen door meester Mark van den Brink;
• Groep 5: meester Nathan is afwezig > wordt
vervangen door juf Anna;
• Groep 7: meester Jos is afwezig > wordt
vervangen door meester Kees van den End.
Woensdag 12 februari:
• Groep 3: juf Marja is afwezig > wordt vervangen
door juf Joanne;
• Groep 8: juf Joke is afwezig > wordt vervangen
door meester Kees van den End.
Donderdag 13 februari: -

Fruit volgende week
• Maandag: 1 creta star naval per 2 leerlingen;
• Dinsdag: 1 kist rettich per 100 leerlingen;
• Vrijdag: 1 appel per leerling.
Projectweek-Stefanos
In de week van 23 maart 2020 houden wij als school een
Projectweek voor de Stichting Stefanos. Nadere
informatie volgt!
Ouderbijeenkomst (van juf Corine)
Het duurt nog even, maar op D.V. donderdagmiddag 20
februari staat er weer een ouderbijeenkomst gepland.
Schrijft u de datum alvast in uw agenda?
We zijn nog op zoek naar ideeën voor een thema dat we
kunnen behandelen. Denkt u met ons mee? Ideeën kunt u
mailen naar corine.lagerweij@smdblangbroek.nl.
Symposium ‘het jonge kind’
Afgelopen woensdag waren de onderbouw leerkrachten
op het symposium 'het jonge kind' in Gouda. Vooraf was
er een wedstrijd tussen alle scholen om de mooiste
zandtafel te maken. Wij hebben meegedaan en onze
kleuters hebben de prijs gewonnen! (zie bijgevoegde
foto's) We mogen voor 50 euro prentenboeken uitzoeken
voor in de klas.

Voor alle data geldt: D.V.

Meester Breugem, directeur
Orgel-leraar gezocht
Wij, familie Weijertze, zijn op zoek naar iemand die
orgelles kan geven. Kan iemand ons daaraan helpen?
Neem maar even contact met ons op!
danielleweijgertze@gmail.com

Agenda komende tijd
Donderdag 13 februari
2020, 20.00 uur
Vrijdag 21 februari 2020
Maandag 24 februarivrijdag 28 februari 2020
Dinsdag 31 maart 2020,
20.00 uur
Donderdag 5 maart 2020
Dinsdag 10 maart 2020
Woensdag 11 maart 2020
Donderdag 12 maart 2020

Inschrijfavond nieuwe
leerlingen
Uitreiking 1e rapport
Voorjaarsvakantie
Ouder-Thema-Markt
Contactavond ouders
Contactavond ouders
Biddag (geen school)
Studiedag team (geen
school)

Tenslotte
De griep-golf op school is weer op z’n retour.....heel veel
kinderen waren ‘geveld’....daardoor deze week veel
invallers....
Volgende week gaan verschillende leerkrachten naar de
herhalingscursus BHV, wat noodzakelijk is. Dat is de
verklaring van het feit dat er volgende week ook veel
invallers zijn.
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Voor alle data geldt: D.V.

