Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Donderdag 9 april 2020
Goede Vrijdag-Tweede Paasdag
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn christelijke
feestdagen, waarop er geen school is en ook geen
Afstandsonderwijs is. Ook nu….
Geboren: Sjoerd
Afgelopen maandag 6 april 2020 werden Bart en
Margreet Oskam verblijd met de geboorte van een zoon
en broertje: Sjoerd. En daarmee een broertje voor voor
Geert, Jesse en Helena.
Van harte gefeliciteerd namens de hele school en Gods’
Zegen toegewenst!

Jennice. Een zusje voor Jacco, Derrick, Willize en Tijmen.
Wat een dankbaarheid. Leven mocht worden gegeven en
leven mocht worden gespaard, na een spannende periode
van zwangerschap. En vanmiddag mocht Jennice weer
thuis komen in Langbroek…
Ook dit gezin wensen wij als ‘buren’ Gods’ Zegen toe.
Voortgang Afstandsonderwijs
De gehele onderwijssector, en ook onze school, is nog
volop bezig met het uitvoeren van het onderwijs op
afstand.
Een definitief besluit over de opening van de scholen ligt
nog voor ons. 21 april zal het kabinet aankondigen welke
vervolgmaatregelen zij zullen treffen. Desondanks is het
van belang na te denken over het moment dat scholen
weer opengaan. Premier Rutte riep scholen deze week
wel op om hier al over na te gaan denken.

En: Helena is heel trots op haar kleine broertje….

Ook wij gaan daarom volgende week, in een werkgroep,
nadenken aan het uitwerken van verschillende scenario’s.
Deze scenario’s richten zich op het herstellen van de
reguliere onderwijssetting (en opvang) en het inlopen van
mogelijk opgelopen leerachterstanden.
U verneemt nog nader.
Opvang-klas
Zoals u weet: wij hebben vanuit de overheid de opdracht
gekregen om een ‘Opvang-klas’ te vormen voor ouders
die, in deze tijd van Corona-crisis, in een cruciale
beroepsgroep werken.

Geboren: Jennice
Ook een geboorte bij Teus-Jan en Hennie Doornenbal.
Afgelopen dinsdag 7 april 2020 werd in dit gezin een
dochter en zusje geboren: Jenneke. Haar roepnaam is

Inmiddels komt deze Opvang-klas, met gemiddeld 12
leerlingen per dag, nagenoeg iedere lesdag bijeen op
school.
Contactpersoon vanuit de school v.w.b. de Opvang-klas:
meester Nathan. Nathan.veenendaal@smdblangbroek.nl

Voor alle data geldt: D.V.

Telefonisch contact met de school
In deze tijden is er maar een beperkte telefonische
aanwezigheid in de school; immers de leerkrachten staan
ook zélf voor de opvang-klas.
Krijgt u op de school geen gehoor:
Voor praktische schoolzaken: meester Jos: 06-11937039
Voor algemene schoolzaken: meester Breugem: 0640049540
Oud papier/bericht van gemeente Wijk bij Duurstede
Geachte mevrouw/ mijnheer,
Vanwege de coronacrisis is er besloten dat het oude
papier in Langbroek (binnen de bebouwde kom) voorlopig
niet wordt opgehaald door vrijwilligers van de School met
de Bijbel.

Op plaats 2 de hut van Julian, Ezra en Sem Spies

Zaterdag 11 april en 9 mei komen te vervallen
Om de vrijwilligers en de medewerkers te beschermen
tegen het coronavirus, haalt Remondis de komende twee
keer het papier alleen op. Daarvoor is de planning
aangepast naar:
Papier ophaaldagen Langbroek:
woensdag 15 april
woensdag 13 mei
We hopen dat in juni het oud papier ophalen weer op de
oude manier, met vrijwilligers, opgepakt kan worden.
Beste ouders en kinderen van de SmdB (van meester
Nathan)
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 5-8 weer
een creatieve opdracht gekregen voor het vak gym. De
opdracht luidde: ‘Maak een mooi, originele, unieke hut,
binnen of buiten’.
Wat kreeg ik leuke foto’s en filmpjes binnen zeg. En niet
alleen van kinderen uit groep 5-8, maar ook jongere
kinderen en vaders en moeders hielpen mee! Leuk dat
jullie dit met elkaar doen! J
Voor de mooiste hut had ik een prijs beloofd. Hieronder
volgt een top-3 van de mooiste hutten die ik gekregen
heb! De prijzen volgen als de school weer open is.
Op plaats 3 de hut van Laureen en haar gezin

Voor alle data geldt: D.V.

Op plaats 1 de hut van Jelle, Lars en Roos Gardenier

Vrijdag hebben jullie een dagje vrij, want dan is het......
Juist, Goede Vrijdag!
Voor jullie hebben we speciaal een filmpje gemaakt over
Goede Vrijdag.
Wat is het en wat betekent het voor jou?
https://youtu.be/d27OywvWveg
De Paasdagen staan voor de deur, een tijd om in het
bijzonder na te denken over de weg die Jezus voor ons is
gegaan.
In deze bijzondere tijd willen wij dit met jullie doen door
het volgende gedicht:
Stil word ik als ik denk
Aan de weg die Jezus ging.
Hij wist van de verraderskus
Gegeven door een volgeling.
Ook ik ben daaraan schuldig
Hij ging voor mij tot in de door,
Betaalde zo de straf.
Wat is Zijn liefde groot…
Stil word ik als ik denk
Aan Zijn lijden en Zijn sterven.
Ook ik wil juichen want Hij leeft
Ik mag de Hemel nu beërven.

Enorm knap gedaan allemaal, het was erg lastig kiezen,
want alle hutten waren erg mooi en uniek!
Succes ook weer de komende weken en we slaan ons wel
door deze tijden heen met elkaar!
Met vriendelijke groet,
Meester Nathan

Gezegende Paasdagen toegewenst!
Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Woudenberg!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur

Heeft u zorgen heeft om uw kind
We kunnen ons voorstellen dat het thuisonderwijs niet
altijd even makkelijk verloopt en dat u zich misschien wel
zorgen maakt over de vorderingen van uw kind. Als u
vragen heeft op het terrein van zorg, kunt u onze IB-er, juf
Corine van de Lagemaat
(corine.lagerweij@smdblangbroek.nl), hierover mailen.
Schoolfruit
Vanwege het Coronavirus is de levering van schoolfruit in
dit schooljaar beëindigd. Hopelijk krijgen we voor het
volgende schooljaar opnieuw een toekenning vanuit de
EU voor schoolfruit…

Pudding en saladeactie voor de paasdagen!!!!!
De bestelde advocaat, bloedsinaasappelpudding of
huzarensalade kunt u aanstaande zaterdag 11 april
tussen 10 en 11 uur in het H.C.ophalen. De
opbrengst is voor de vervolgde kerk in Irak.
Hartelijke groet,
Adriane Verwaal

Goede Vrijdag en Pasen
Goed nieuws voor JOU!
Voor alle data geldt: D.V.

