Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek
Vrijdag 17 januari 2020
Opbrengst Kerstcollecte 2019
De gehouden collecte tijdens de Kerstviering jl. december,
heeft het bedrag ad € 641,92 opgebracht. Wat een
prachtig bedrag; hartelijk dank daarvoor!

nieuwe generatie’, alsdus het comité. Daarnaast is het tijd
om nieuwe verhalen te vertellen over vrede en vrijheid’.

Van de thuisfront-commissie van Anneleen ontving ik het
volgende bericht:

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.

Beste meneer Breugem,

Nadere informatie volgt!

Zoals aangegeven tijdens de Kerstviering: de collecte
heeft als bestemming ‘Zendingsproject Anneleen in
Nicaraqua’.

Via deze weg willen wij jullie hartelijk bedanken voor de
financiële steun aan het project van Anneleen in
Nicaraqua. Wij zijn dankbaar dat de opbrengst van de
kerstviering naar dit project mocht gaan.
Om de betrokkenen op de hoogte te houden van het werk
van Anneleen, schrijven wij een nieuwsbrief. Deze
nieuwsbrief versturen wij per mail en delen wij uit in de
hervormde kerk van Langbroek. Onze vraag is of wij een
woord van dank aan jullie in onze nieuwsbrief mogen
zetten? Op deze manier kunnen wij jullie als school
bedanken voor deze financiële steun aan het project van
Anneleen in Nicaraqua.
Groeten,
De thuisfrontcommissie van Anneleen van Doorn
Eline Hakkesteegt
06 17 62 28 50
Van het hoofdluisteam
Aanstaande maandag 20 januari is er een hercontrole op
hoofdluis.
Aanstaande maandag: Inloopmiddag ouders
Aanstaande maandag 20 januari is er van 15.15-15.45 uur
Inloopmiddag voor de ouders; welkom!!
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.

Groeten uit Leerdam
Hallo allemaal,
We zijn inmiddels verhuisd naar Leerdam, maar we kijken
nog dankbaar terug op het afscheid van Sifra en Damaris
in hun klas eind vorig jaar. Het was hartverwarmend en
ook ontroerend.
Dank aan de juffen, klasgenootjes en hun
ouders/verzorgers hiervoor.
Inmiddels zitten Sifra en Damaris op hun nieuwe school.
De eerste 2 weken zitten er al weer op. Gelukkig zijn ze
goed opgevangen en vinden ze de Leerdamse school ook
leuk, al missen zij, en wij, Langbroek natuurlijk wel.
We wensen de School met de Bijbel Langbroek, met alle
leerlingen, leerkrachten en betrokkenen alle goeds en
Gods zegen voor de toekomst. Tot ziens.
Hartelijke groet,
Gijsbert en Erica Termaat
Inschrijfavond nieuwe leerlingen
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!
Uitkomst studiedag afgelopen dinsdag
Als team hebben we afgelopen dinsdag hard gewerkt aan
de ontwikkelingen die dit schooljaar aan de orde zijn.
Zo gaan we een start maken met de voorbereidingen om
te komen tot thematisch werken.

‘We willen herdenken en vieren versterken door nieuwe
tradities te stimuleren, passend bij deze tijd en een
Voor alle data geldt: D.V.

Ook hebben we nagedacht over de verdere vormgeving
van het Hoogbegaafdheidsbeleid op onze school,
waarvoor juf Joke in dit schooljaar de opleiding Specialist
Hoogbegaafdheid volgt.
Verder zijn de leerkrachten van de midden-bovenbouw
geschoold in het gaan werken volgens de zogenaamde
EDI-werkwijze (Effectieve Directe Instructie). Dit is een
wijze van instructie-geven door de leerkracht, die de
leerling meer kaders en structuur geeft bij het denken.
Wij verwachten zeker dat dit een positief effect gaat
hebben op de leeropbrengsten van de leerlingen. Tijdens
de Ouder-Thema-Markt (zie hieronder) gaan wij u als
ouders ook een EDI-les geven.
Tijdens het middagprogramma zijn we als onderbouw
collega's bij elkaar gekomen. Christiene Maaijen, jonge
kind specialist van Driestar Educatief, kwam ons meer
vertellen over het spel van kinderen. We werken in groep
1 en 2 in thema's en leren de kinderen spelenderwijs
ontwikkelen.
We maken bij elk thema een themahoek en binnen deze
hoeken laten we de kinderen ontwikkelen aan de hand
van de doelen. Bijvoorbeeld: Op de ijsbaan in groep 2
betalen de kinderen met 1 en 2 euro, het doel is dat ze
leren dat niet elke munt even veel waard is en dat ze
gepast kunnen betalen met deze munten.

Inventarisatie buitenschoolse opvang
We krijgen regelmatig vragen van ouders of voor- en
naschoolse opvang ook op onze school kan worden
aangeboden, die aansluit bij onze identiteit. U begrijpt,
allereerst is nodig om te weten in hoeverre daaraan
behoefte bestaat. Immers, een minimum-aantal (ca. 10
kinderen) is nodig om eea binnen het gebouw van de
SmdB te kunnen realiseren.
Daarom onze vraag: wanneer u graag ziet dat met ingang
van het nieuwe schooljaar identiteitsgebonden voor- en
naschoolse opvang op school wordt aangeboden, wilt u
dit dan per mail bij ondergetekende aangeven? Wilt u ook
aangeven voor welk kind/kinderen u hiervan gebruik wilt
gaan maken? Graag uiterlijk 1 februari aanstaande.
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
• Groep 3, woensdag 22 januari: juf Joanne (ipv juf
Marja);
• Groep 8, vrijdag 24 januari: meester Antoni (ipv
juf Joke).

Tijdens de studiemiddag hebben we ook gekeken naar
welke fases er zijn in het spel van kinderen en hoe we de
kinderen verder kunnen helpen.
Ontwikkeling buitenschoolse opvang Partou-Cothen
Een aantal ouders van kinderen op onze school maken
gebruik van de voorschoolse opvang, van de
kinderopvang en van de buitenschoolse opvang, zoals
door Partou in Cothen wordt aangeboden (tussen 7.3018.30 uur). Hierbij worden de betreffende kinderen door
Partou op school gebracht, en na afloop van school weer
naar de buitenschoolse opvang gebracht. En daar kunnen
de ouders hun kind/kinderen aan het einde van de dag
weer ophalen.
Per 1 maart aanstaande kunnen de kinderen op maandagdinsdag- en donderdagmiddag niet meer opgehaald
worden.
Een mogelijkheid is wel dat personenvervoer de Wijkse
Dienst de betreffende kinderen naar de buitenschoolse
opvang brengt. Dit is een beslist veilige situatie. Is dit op u
van toepassing, dan moet u wel, middels een telefoontje,
het vervoer zelf aanvragen bij de Wijkse Dienst. Dit kan
via het nummer: 06-23083043. Doe het wel tijdig.....

Fruit volgende week
• Maandag: 1 Cantaloupe meloen voor 16
leerlingen;
• Dinsdag: 1 zakje waspeen voor 5 leerlingen;
• Vrijdag: 1 peer per leerling.
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?

Voor alle data geldt: D.V.

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.

Marianne Doornenbal- van Vliet
Doornseweg 28
3947 ME Langbroek

Agenda komende tijd
Maandag 20 januari 2020,
15.15-15.45 uur
Donderdag 13 februari
2020, 20.00 uur
Vrijdag 21 februari 2020
Maandag 24 februarivrijdag 28 februari 2020
Dinsdag 31 maart 2020,
20.00 uur

Inloopmiddag ouders
Inschrijfavond nieuwe
leerlingen
Uitreiking 1e rapport
Voorjaarsvakantie
Ouder-Thema-Markt

Tenslotte
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.

