Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 6 maart 2020
Coronavirus
Het Coronavirus heeft Nederland (en heel de wereld) in
zijn greep. Het komt ook ‘dichtbij’ onze woonplaats...
We hebben u eerder geïnformeerd over een en ander, en
houden de informatie hieromtrent nauw in de gaten.
Mocht er sprake zijn van nadere overheidsinformatie, dan
zullen wij u hierover berichten.
Oud papier volgende week
We begrepen zojuist dat een aantal Langbroekers al het
oud papier aan de weg hadden gezet....
Echter: niet morgen, MAAR volgende week zaterdag 14
maart wordt het oud papier opgehaald....
Weet dit....
Welkom
Een hartelijk welkom aan de familie Wolfswinkel. Met
ingang van deze week zijn Fenne (groep 1) en Jinthe
(groep 3) nieuw op onze school. Waarschijnlijk voor een
kortere periode.

Biddag voor gewas en arbeid
Volgende week woensdag 11 maart is het de landelijke
Biddag voor gewas en arbeid. We mogen dan in de
kerkdiensten de Heere vragen om Zijn Zegen voor ons
werk, voor ons gezin, maar ook voor het leren op school.
Deze week heeft ieder gezin het Biddagboekje gekregen,
waardoor u ook in uw eigen gezin aandacht kunt
besteden aan het Biddag-thema. In alle groepen hopen
we hieraan ook aandacht te besteden.
Aanstaande maandag 9 maart hebben we om 9.00 uur op
school de Biddag-Sing-In.
Wonderlijk gemaakt
Deze week heeft ook ieder gezin het boekje ‘Wonderlijk
gemaakt’ uitgereikt gekregen. We hebben er eerder over
geschreven.
Dit boekje wil u als ouders inzicht geven in de opbouw van
de methode Wonderlijk gemaakt voor het basisonderwijs.
Door middel van dit boekje kunt u als ouders de lessen
van uw kind(eren) volgen en daar thuis op inspelen.

Wanneer moeder weer voldoende is hersteld, hopen ze
weer terug te gaan naar het zendingsveld in Congo.

We hopen dat dit boekje u als ouders van dienst zal zijn
om uw kinderen te begeleiden rondom weerbaarheid,
relaties en seksualiteit.

Bestuursvergadering
Volgende week maandagavond 9 maart vergadert zowel
onze Medezeggenschapsraad alsmede het schoolbestuur.

Studiedag donderdag 12 maart: school VRIJ
Volgende week donderdag 12 maart heeft het team een
studiedag. Dan is de gehele school VRIJ.

Er is veel te bespreken, ook met het oog op de
aanstaande uitbreiding van de school.

Dit is de derde en laatste studiedag van dit schooljaar
2019-2020.

Tweede contactavond
Volgende week dinsdagavond 10 maart is de tweede
contactavond.

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.....

Belangrijk moment, dit overleg tussen leerkracht en
ouders.

Voor alle data geldt: D.V.

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 lesweek
• Groep 5, dinsdag 10 maart: juf Heidi Scholing (ipv
meester Nathan);
• Groep 8, vrijdag 13 maart: juf Anja de Bonte (ipv
juf Joke).

Fruit volgende week
• Dinsdag: 1 creta star naval sinaasappel per 2
leerlingen;
• Donderdag: 1 komkommer per 3 leerlingen;
• Vrijdag: 1 peer per leerling.
Agenda komende tijd
Dinsdag 31 maart 2020,
20.00 uur
Dinsdag 10 maart 2020
Woensdag 11 maart 2020
Donderdag 12 maart 2020

Ouder-Thema-Markt
Contactavond ouders
Biddag (geen school)
Studiedag team (geen
school)

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur

Voor alle data geldt: D.V.

