Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek
Vrijdag 10 januari 2020
Dinsdag 14 januari: Studiedag personeel
Aanstaande dinsdag 14 januari 2020 heeft het gehele
team een studiedag (zie schoolgids). Vanwege deze reden
zijn de leerlingen dinsdag VRIJ. Volgende week
informeren wij u nader over wat wij als team hebben
‘geleerd’.

De jaarlijkse inschrijfavond voor nieuwe
leerlingen/kleuters is op donderdagavond 13 februari
2020 om 20.00 uur.
Zet u de datum alvast in uw agenda? En: geef het maar
door aan uw familieleden, vrienden, buren etc. Nieuwe
leerlingen zijn hartelijk welkom!

Welkom nieuwe leerlingen in groep 1
Een hartelijk welkom aan twee nieuwe jongens in groep
1!

Woensdag 5 februari: groep 2 VRIJ
Op woensdag 5 febuari a.s. is het jaarlijkse symposium
van Het jonge kind. Dit gaat uit van Driestar Hogeschool.

Ruben Imminkhuizen en Aron van Breugel zijn 4 jaar
geworden. Leuk dat jullie nu ook bij ons op school zitten!

Onze onderbouwleerkrachten bezoeken deze waardevolle
dag. Vanwege deze reden is groep 2 deze dag VRIJ.

Van het hoofdluisteam
Maandag 6 januari is tijdens de hoofdluiscontrole van de
gehele school hoofdluis aangetroffen. Het is belangrijk uw
kinderen ook thuis zelf regelmatig te controleren op
hoofdluis.

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.

Denkt u ook aan de voorzorgsmaatregelen; geen losse
haren, geen uitwisseling van (verkleed)kleding etc. Over 2
weken vind hercontrole plaats op maandag 20 januari.

Vervangingen volgende week
• Groep 8, vrijdag 17 januari: meester Antoni
Heutink, ipv juf Joke;
• Groep 3, vrijdag 17 januari: juf Joanne, ipv juf
Marja.

Viering vrijheid in gemeenten (1)
Nederland viert in 2020 dat het 75 jaar geleden is dat er in
het hele koninkrijk een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft ervoor gekozen om
de afzonderlijke gemeenten een hoofdrol te geven in het
herdenkings- en feestprogramma. Dat programma begint
in januari en duurt tot en met 24 oktober 2020; wanneer
het 75 geleden is dat de Verenigde Naties werden
opgericht.
‘We willen herdenken en vieren versterken door nieuwe
tradities te stimuleren, passend bij deze tijd en een
nieuwe generatie’, alsdus het comité. Daarnaast is het tijd
om nieuwe verhalen te vertellen over vrede en vrijheid’.
In januari doen meer dan 170 gemeenten mee aan
‘Levenslicht’, een tijdelijk monument ter nagedachtenis
aan de Holocaust. Kunstenaar Daan Roosegaarde ontwerp
het lichtkunstwerk. Het bestaat uit 104.000 stenen,
evenveel als het aantal Holocaust-slachtoffers in
Nederland. In elke deelnemende gemeente is van 22
januari tot 2 februari een aantal lichtgevende stenen van
het kunstwerk te zien.

Bestuursvergadering
Aanstaande maandagavond 13 januari 2020 vergadert het
bestuur weer, waarbij het eerste deel samen met onze
Medezeggenschapsraad.
Gyppy’s (van meester Jos)
In groep 4 staat een aquarium, met inmiddels een
heleboel guppy’s.
Mochten jullie thuis graag vissen willen hebben of er een
aantal bij willen, dan mag u op school er een aantal uit
komen zoeken.
Het verzorgen kost weinig tijd en ze hebben maar een
klein beetje eten nodig per dag. We hebben er genoeg,
dus schroom niet.
Geslaagde en sportieve gymles met groep 5 en 6!

Nadere informatie volgt!
Inschrijfavond nieuwe leerlingen

Voor alle data geldt: D.V.

In mijn vrije tijd fiets ik graag of pak ik een goed boek. Ook
hou ik van tuinieren. Mijn grote passie is koorzang. Bij
gemengd koor Jaäzanja in Woudenberg sta ik bij de
tenoren.
Sinds 2006 werk ik voor de gemeente Zeist, waarbij ik de
laatste jaren voornamelijk betrokken ben bij de exploitatie
van Slot Zeist. Ook heb ik een functie gehad binnen de
afdeling Documentaire Informatievoorziening.
Het is inmiddels best alweer wat jaren geleden dat ik mijn
PABO-opleiding heb afgerond en voor de klas heb gestaan.
Vanaf deze week hoop ik iedere vrijdagmorgen de lessen
te verzorgen in groep 4, om zodoende praktijkervaring op
te doen en op die manier het ‘gevoel’ erbij weer een beetje
terug te krijgen.
Afgelopen woensdagmorgen ben ik al even op school
geweest om kennis te maken met de groep, wat erg leuk
was. Ik kijk uit naar de omgang met de kinderen en hoop
op een goede tijd in Langbroek.
Met hartelijke groeten,
Bert Hol.

Fruit volgende week
• Maandag: ongeveer 7 cherry-tomaatjes per
leerling;
• Dinsdag: 1 mango per 3 leerlingen;
• Vrijdag: 1 appel per leerling.
Rooster pleinwacht
Rooster pleinwacht tot aan de voorjaarsvakantie is weer
gereed.
Dank aan de coördinator, Bettie Bleijenberg, en aan alle
overblijfouders!
Meester Bert stelt zich voor
Beste mensen,
Graag stel ik me als nieuwe leerkracht op de SMDB in
Langbroek aan jullie voor: Mijn naam is Bert Hol. Ik kom uit
Woudenberg en ben getrouwd met Reinolda. We hebben
één dochter van 12 jaar.

Agenda komende tijd
Dinsdag 14 januari 2020
Maandag 20 januari 2020,
15.15-15.45 uur
Donderdag 13 februari
2020, 20.00 uur
Vrijdag 21 februari 2020

Voor alle data geldt: D.V.

Studiedag team
Inloopmiddag ouders
Inschrijfavond nieuwe
leerlingen
Uitreiking 1e rapport

Maandag 24 februarivrijdag 28 februari 2020
Dinsdag 31 maart 2020,
20.00 uur

Voorjaarsvakantie
Ouder-Thema-Markt

Marianne Doornenbal- van Vliet
Doornseweg 28
3947 ME Langbroek

Vleesverkoop Adullam
Als bijlage treft u aan een flyer voor wat betreft
vleesverkoop voor Adullam; aanbevolen; goed doel!
Tenslotte
Morgen (zaterdag) wordt het oud papier weer opgehaald,
ten bate van de school. Zet het maar buiten....
De ‘nieuwe’ regeling van de gemeente Wijk bij Duurstede
is dat de school alleen oud papier ophaalt in de bebouwde
kom van Langbroek, tot aan de Gooijerdijk. Buiten de
bebouwde kom wordt het door de gemeente opgehaald.
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur

Kom je spelen?

Beste ouder(s) en/ of verzorg(st)er(s),
Mijn naam is Marianne Doornenbal- van Vliet, ik hoop per
1 februari 2020 te starten als gastouder.
Als christelijke gastouder wil ik uw kind een plek bieden
waar hij of zij rustig kan spelen en leren, waar
persoonlijke aandacht en geduld voorop staat.
Bent u op zoek naar opvang voor uw kind, bel of mail
gerust als u interesse heeft of meer informatie wilt.
Telefoonnummer: 0627871028
E-mailadres: marianne_vv@hotmail.nl
Voor alle data geldt: D.V.

