Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 21 februari 2020
Groot nieuws uit groep 2
Wat een grote verrassing gisteren (donderdag) in groep
2..... Juf Martine had een grote verrassing voor haar
groep, en daarvoor kwam ‘haar Floris’ ook op bezoek in
groep 2!

Eerste rapport
Vandaag, vrijdag, hebben alle kinderen (met uitzondering
van groep 1) hun eerste rapport van dit schooljaar 20202021 meegekregen. Belangrijk moment voor de kinderen,
maar ook voor u als ouders...
En de verrassing was/is: de juf gaat trouwen op vrijdag 24
april a.s., en haar eigen klas mag ook komen....!

Inplannen contactavonden
De contactavonden voor de ouders vinden plaats op
donderdagavond 5 maart en op dinsdag 10 maart a.s.

We zien met z’n allen zeer uit naar de 24e april!
De meeste ouders hebben, via Parro, al ‘ingeschreven’.
De voorbereidingen zijn, ook op school, al volop gaande....
Maandag 2 maart ontvangt u een herinnering voor het
inschrijven. Woensdag 4 maart ‘sluit de
inschrijvingsmogelijkheid’.

Voor alle data geldt: D.V.

Afgelopen dinsdag, Inschrijfavond
We zien terug op een goed verlopen inschrijfavond,
afgelopen dinsdag. Voornamelijk ‘nieuwe’ ouders waren
gekomen om van ons te horen ‘wat voor een school we
zijn’, ‘hoe we ons onderwijs vormgeven’ en ‘hoe een dag
voor de kleuters eruit ziet’. We hadden ook een filmpje
gemaakt ‘Een dagje in de klas’.
De (laatste) inschrijvingen komen nu binnen, waardoor
we een beeld hebben hoeveel kleuters in het nieuwe
schooljaar 2020-2021 gaan instromen op school. Weer
een ‘volle’ kleuterklas. En daar zijn we dankbaar voor.
U hebt uw kind ingeschreven, en dan?
Dan krijgt u van ons een ‘welkomstbrief’, waarin staat
wanneer de onderbouwleerkracht contact met u
opneemt over het ‘wennen’ op school voor uw kind. Ook
staat in de ‘welkomstbrief’ praktische informatie over de
gang van zaken van het onderwijs in de kleuterklassen.
Route 8
Zoals eerder aangegeven gaan onze leerlingen van groep
8 de ‘Route 8-Eindtoets’ maken. Dat is eind april a.s.
In de derde week van maart a.s. ontvangen de leerlingen
en ouders van groep 8 hierover een brief.
Bewegend leren
‘Bewegend leren’ maakt meer en meer in Nederland een
onderdeel uit van het ‘zich eigen maken van de lesstof
door de leerlingen’. Even op een andere wijze de lesstof
proberen eigen te maken.
Welnu, vandaag (vrijdag), waren de groepen 5 en 3 hier
mee bezig (zie hieronder). Groep 5 icm het vakgebied
‘rekenen’.

Boomfeestdag-2020
In overleg met gemeente Wijk bij Duurstede: dit jaar is er
een Boomfeestdag in Langbroek. Dit op woensdag 18
maart a.s. Nadere informatie volgt.....
Wonderlijk gemaakt (van juf Anna)
Op onze school wordt gewerkt met de methode
‘Wonderlijk gemaakt’, een lessenserie voor groep 1 t/m 8
gericht op seksuele vorming. Afgestemd op hun leeftijd
leren kinderen over seksualiteit en hun lichaam,
geschapen door de Heere God. In alle jaren wordt er
gewerkt aan weerbaarheid. In de bovenbouw is aandacht
voor lichamelijke veranderingen, normen en waarden,
seksueel misbruik en seksualiteit in onze maatschappij.
De lessen ‘Wonderlijk gemaakt’ worden ieder jaar in de
maanden maart en april gegeven.
Na de vakantie ontvangt ieder gezin een ouderbrochure
waarin per groep en per les de onderwerpen staan die
aan bod komen, aangevuld met gespreksvragen. Deze
informatie stelt u in de gelegenheid om de onderwerpen
eerst zelf met uw kind te bespreken, als u daar behoefte
aan heeft. Bovendien zullen de onderwerpen na de les
wellicht ook aan de orde komen in uw gezin.
We hopen dat deze lessen eraan bijdragen dat de
kinderen met verwondering, vertrouwen en
weerbaarheid in de maatschappij leren staan.

Voor alle data geldt: D.V.

BHV
Het afgelopen half jaar is er veel gebeurd op het gebied
van EHBO en BHV binnen de school. Als school vinden we
het belangrijk dat alles rond de veiligheid van de kinderen
goed op orde is en we kunnen zeggen dat op dit moment
daar een heel eind mee op weg zijn.
Naast dat vorige week 5 collega’s op herhaling zijn
geweest om hun BHV-bevoegdheid te verlengen is
afgelopen donderdag meester Jos geslaagd voor zijn
cursus tot ploegleider BHV. Dit betekent dat hij het eerste
aanspreekpunt is als het gaat over EHBO en BHV binnen
de school.

Vervangingen volgende lesweek
• Groep 8, vrijdag 6 maart, meester Antoni Heutink
(ipv juf Joke);
• Groep 7, dinsdag 3 maart, meester Bert (ipv
meester Jos);
• Groep 7, donderdag 5 maart, juf Anna (ipv
meester Jos);
• Groep 6, donderdag 5 maart, juf Lisanne (ipv juf
Anna).

Ook zal hij bij een eventueel incident de leiding hebben en
zorgt hij ervoor dat alles op dit gebied goed vastgelegd
wordt en ook wordt bijgehouden. Heeft u vragen op dit
gebied kunt u altijd bij hem terecht.
A-4-daagse-2020 (van commisse A4D)
Beste ouders,
Het is nog ver weg, maar ook dit jaar hoopt onze school
weer mee te doen aan de avondvierdaagse in Doorn. De
avondvierdaagse is voor de kinderen van groep 3 t/m 8.
De kinderen van groep 3,4 en 5 lopen mee met de 5 KM.
De kinderen van groep 6,7,8 lopen de 10 KM.
Zit uw kind in de kleuterklas dan mag het meelopen onder
directe begeleiding van u als ouder mee lopen.
Ook hopen we dat u dit jaar weer mee wilt helpen zoals
begeleiding bij het lopen of het verzorgen van eten en
drinken..
De A4D staat dit jaar gepland van 9 t/m 12 juni.
Op dit moment hoeft u nog niets te doen, dan alleen de
datum in uw agenda te schrijven.
Meer info en aanmelding volgt t.z.t.
Vriendelijke groet, Bettie Bleijenberg

Fruit volgende week
• Nog niet bekend
Oproepje voor de ‘schoolwas’
Het wekelijks ‘wassen van de schoolwas’ wordt verzorgd
door Corrie Vervat. Zij heeft aangegeven hiermee te
willen stoppen.
Daarom de oproep: wie zou dit willen overnemen? Dit
betekent dan u 1 of 2 keer per week de vuile was
(handdoeken, theedoeken, vaatdoekjes) meeneemt en
thuis in de trommel doet.
U ontvangt hiervoor van het schoolbestuur een
vergoeding.
Wilt u dit doen?

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.
Groepsbesprekingen
Nu de eerste toetsresultaten van alle groepen bekend
zijn, gaan we deze schoolresultaten per groep bespreken.
Dit op donderdag 5 maart a.s., in een gesprek tussen de
betreffende groepsleerkracht en de IB-er. Gedurende
deze dag zal meester Jos alle groepen kort vervangen.

Graag uw opgave aan ondergetekende.
Agenda komende tijd
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
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Voorjaarsvakantie
Ouder-Thema-Markt
Contactavond ouders
Contactavond ouders
Biddag (geen school)
Studiedag team (geen
school)

Tenslotte
En dan is het voorjaarsvakantie......de leerkrachten
kunnen een weekje op adem komen.....de kinderen
hebben heerlijk een weekje vrij..... We hoorden dat
verschillende gezinnen ook ‘echt weg’ gaan.....
Maandag 2 maart, 8.45 uur, zien we alle kinderen graag
weer!
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur
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