Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 14 februari 2020
Afgelopen donderdag Biddag
Afgelopen donderdag was het wat rustiger op de school.
Immers, onze plaatselijke Oud. Ger. Gem. in Ned. had
Biddag voor gewas en arbeid. Verschillende kinderen van
de school zijn deze dag dan ook naar de kerk gegaan.
’s Avonds mocht Joah, het zoontje van ‘juf Annelies’ en
haar man worden gedoopt. Een bijzonder moment voor
de familie Van Nifterik.....
De landelijke Biddag, waarop de school vrij is, is op
woensdag 11 maart a.s.
‘Het gebed is een machtig wapen’....
Geboren
Vrijdag 23 januari jl. werd het gezin Kees en Carin VeenHoogendoorn, Margrietlaan 40, verblijd met de geboorte
van een dochter: Mirthe. En daarmee een zusje voor
Daniël en Levi.
Namens de school feliciteren wij jullie van harte met dit
rijke geschenk, en wensen jullie Gods’ rijke Zegen toe!
Wist u dat?
Op school bij de hoofdingang staat een ton, waarin we
afgedankte batterijen inzamelen. Voor iedere kilo die we
op school verzamelen ontvangen we punten. Voor deze
punten kunnen we educatief materiaal aanschaffen voor
school.
Eind januari hebben we het verzoek gedaan om de ton te
komen legen. 64 kilo hebben ze op mogen halen.
Vervolg Muziekonderwijs
Na de voorjaarsvakantie gaan we weer starten met het
vervolg van het Muziekonderwijs in dit schooljaar 20202021. Het ziet er als volgt uit:
• Iedere week op donderdagmorgen, te starten met
ingang van donderdagmorgen 5 maart, een half uur
‘vervolg basislessen muziek’ in de groepen 1 tot en
met 4;

• Iedere week op donderdagmiddag, te starten met
ingang van donderdagmiddag 5 maart, drie kwartier
‘brede instrumentverkenning’ in de groepen 5 en 6;
• Iedere week op donderdagmiddag, te starten met
ingang van donderdagmiddag 5 maart, drie kwartier
‘gekozen instrumentles’ voor de groepen 7 en 8;
• In juni 2020 een schoolbrede uitvoering.
Inschrijfavond nieuwe leerlingen
Het is zover: volgende week dinsdag 18 februari, 20.00
uur: de jaarlijkse Inschrijfavond voor nieuwe ouders
(kleuters).
Het is op onze school traditie dat we dit zo doen: een
inschrijfavond, waarin ouders hun kinderen inschrijven,
en waarbij wij informatie geven over de school.
Alle ouders, die wij ‘in beeld hebben’, hebben een
persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Het programma voor deze avond is als volgt:
19.45-20.00 uur: Inloop met koffie/thee
20.00-20.10 uur: Opening, welkom en uitleg ‘Wat is onze
identiteit?’ (directeur meester Breugem)
20.10-20.15 uur: ‘Hoe zijn wij school voor Langbroek en
omgeving?’ (voorzitter schoolbestuur, de heer Arjan de
Bie);
20.15-20.20 uur: Filmpje ‘Een dagje in de klas’
(onderbouwleerkracht juf Cobie van de Weerd);
20.20-20.25 uur: ‘Hoe zijn wij als school gespecialiseerd in
Zorg & Aandacht voor uw kind?’ (Interne Begeleider,
Corine van de Lagemaat-Lagerweij);
20.25 uur: Afsluiting met drankje/hapje en rondje school.
Hartelijk welkom! Zegt het voort....
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 data geldt: D.V.

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.
Inplannen contactavonden
De contactavonden voor de ouders vinden plaats op
donderdagavond 5 maart en op dinsdag 10 maart a.s.
Nelleke de Heus van de administratie heeft, via Parro, de
planning voor u opengezet. U kunt nu uw eigen afspraken
met de leraren inplannen.
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.
Het belang van lezen
Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of
ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen
hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op
schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie
kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich
ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat
kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo
kunnen kinderen meekomen in de (digitale) samenleving
en daar heeft iedereen belang bij.
Oók op onze school zijn we bewust bezig met het
leesonderwijs. Hiervoor hebben wij voor het schooljaar
2019/2020 een leesplan vastgesteld. Dit onder leiding van
onze leescoördinatoren: juf Anna en juf Elise. Verder is er
de wekelijkse kleuter-bibliotheek.

Fruit volgende week
• Maandag: 1 zakje waspeen per 5 leerlingen;
• Dinsdag: 1 mandarijn per leerling;
• Vrijdag: 1 peer per leerling.
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)

Structureel werken we in de groepen aan technisch en
begrijpend lezen door ‘vrij lezen’, ‘voorlezen’ en ‘praten’.

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!

Vervangingen volgende week
• Dinsdag 18 februari: groep 8, juf Joke is afwezig >
wordt vervangen door juf Johanna de Bode;
• Donderdag 20 februari: groep 7, meester Jos is
afwezig > wordt vervangen door meester Kees
van den End.

Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur

Voor alle data geldt: D.V.

