Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 24 april 2020
Juf Martine getrouwd!!! (van juf Alike)
Vandaag getrouwd...onze juf Martine met haar Floris! De
dag waar ze al lang naar uitkeken en wij met hen. Een
stralend bruidspaar op deze mooie lentedag!
Al konden ze niet naar school komen, het hek van de
school was vandaag wel versierd. Iedereen die langs
kwam kon het zien...vandaag trouwt er een juf van de
SmdB!

Na de kerkdienst gaat het bruidspaar samen met de
familie koffiedrinken met bruidstaart!
En ja, ook daar is groep 2 tóch weer een beetje aanwezig!
Er is een filmpje gemaakt, waarop alle kinderen van groep
2 om de beurt een stukje van een gedicht opzeggen! En
dat is prachtig geworden, wat zullen de juf en Floris
hiervan genieten!
En als ze straks thuiskomen...de volgende verrassing! Een
mooi memoriespel waarop alle kinderen van groep 2 te
zien zijn. Zo ziet de juf jullie vandaag nóg een keer!
Natuurlijk ontvangt het bruidspaar vandaag een mooi
boeket van het team, met een persoonlijke fotokaart! Ons
lied en cadeau bewaren we voor later.
We willen de juf en Floris van harte feliciteren en hen
Gods zegen toewensen voor de toekomst. En, zoals het
staat in Psalm 23:1 wat vanmiddag in de dienst gezongen
werd: 'De God des heils wil hen ten Herder wezen'.

Op het gemeentehuis in Meerkerk hebben Juf Martine en
Floris begin van de middag hun ja-woord aan elkaar
gegeven.
Daarna vertrokken ze naar de kerk in IJsselstein om de
Heere een zegen te vragen over hun huwelijk. Ds. G.K.
Terreehorst had als trouwtekst gekozen: Markus 10 vers
8 'En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet
meer twee zijn, maar één vlees.'
Het thema van de preek was: Jezus' onderwijs over het
huwelijk. Misschien heeft u ook wel meegeluisterd en
gekeken. We konden het bruidspaar goed zien, waardoor
het net leek of we er tóch bij waren!
En juf Joke was de organist!

Voor alle data geldt: D.V.

Ouders met een bloemetje vereerd
Gisteren, donderdag, hebben we al onze
ouders/verzorgers met een bloemetje ‘vereerd’; als dank
voor uw hulp in al deze weken van Afstandsonderwijs. Als
directie en team hebben wij veel waardering voor u; met
een gezin is het een hele opgave om dan ook nog thuis-juf
of thuis-meester te zijn.....
Fijn dat we dit ‘samen’ hebben mogen doen...

Voor diegenen die het bruidspaar een felicitatie willen
sturen:
Bruidspaar Van der Wind-Huiting
Hei- en Boeicopseweg 62a,
4126 RK Hei- en Boeicop
Nieuws over het opstarten van school
Afgelopen dinsdag heeft premier Rutte bekend gemaakt
dat de scholen vanaf 11 mei weer gedeeltelijk opengesteld
worden.
Daar zijn wij heel blij mee! Bij deze nieuwsbrief ontvangt u
een aparte brief met uitgebreide informatie over de start
van de gedeeltelijke openstelling van onze school met
ingang van maandag 11 mei 2020.
Meivakantie
Vanaf vandaag is de meivakantie ingegaan. Tot en met
dinsdag 5 mei zullen kinderen, ouders en
onderwijspersoneel de tijd nemen om uit te rusten en op
te laden. We wensen iedereen een fijne vakantie en
hopelijk ook tijd om te genieten van de rust.
6, 7 en 8 mei
Op woensdag 6 mei is er geen Afstandsonderwijs, omdat
de leerkrachten zich dan voorbereiden op de herstart van
de school per 11 mei 2020. Op donderdag 7 mei en vrijdag
8 mei zal er wel afstandsonderwijs worden gegeven.

Opvang-klas in de meivakantie
In de mei-vakantie is er geen Opvang-klas op de school.
Aubade maandag 27 april 2020, 9.00 uur; rechtstreeks te
beluisteren via livestream Hervormde gemeente
Langbroek
Medewerkenden:
1. Wethouder Hans Marchal van de gemeente Wijk
bij Duurstede
2. Meester Breugem;
3. Marith Overvest, dwarsfluit;
4. Jesse Oskam, piano;
5. Bernice van Hell, zang;
6. Marc Merkens, zang;
7. Rik van Dijk, opname.

Voor alle data geldt: D.V.

Programma:

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

9.00-9.05 uur: feestklokken luiden over het dorp
9.05-9.30 uur:
Welkom (door meester Breugem)

Toespraak door wethouder Hans Marchal
Zingen: Wilhelmus van Nassouwe
Zingen: Lied van de Koppelstok
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

In naam van Oranje, doe open de poort!
De watergeus ligt aan de wal:
De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord
Hij vordert Den Briel of uw val Dat is het bevel van Lumey,
op mijn eer
En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer
De watergeus komt om Den Briel! (2x)
De vloot is met vijfduizend koppen bemand
De mannen zijn kloek en vol vuur
Een ogenblik nog en zij stappen aan land
Zij wachten bericht binnen 't uur Gij moogt dus niet
dralen, doe open de poort!
Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord Bezit van
de vesting Den Briel! (2x)

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Gedicht (door juf Joke)

Zingen: Piet Hein

Zingen: Holland ze zeggen

Heb je al gehoord van de zilveren vloot
De zilveren vloot van Spanje
Die hadden veel Spaanse schatten aan boord
En appeltjes van Oranje.
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden benne groot Zijn daden benne groot
Hij heeft gewonnen de zilveren vloot
Hij heeft gewonnen, gewonnen, de zilvervloot

Holland ze zeggen: Je grond is zo dras
Maar mals zijn je weiden en puik is je gras,
En vet zijn je glanzende koeien.
Fris waait de wind door je wuivende riet
Groen zijn je dorpjes in 't neev'lig verschiet
Rijk staan je gaarden te bloei
Blank is je water en geurig je hooi
Holland, mijn Holland ik vind je zo mooi.
Holland, mijn Holland ik vind je zo mooi.

Zingen: Heer u bent mijn leven
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Holland, ze zeggen je bent toch zo klein
Maar wijd is je zee en je lucht is zo rein
En breed zijn je krachtige stromen
Goud is je graan op je zand en je klei
Purper het kleed van je golvende hei
Stoer zijn je ruisende bomen.
Holland, ik min j' om je heerlijke tooi
Holland, mijn Holland ik vind je zo mooi.
Holland, mijn Holland ik vind je zo mooi.
Langbroek feliciteert de jarige koning Willem-Alexander
Zingen: Machtig God, sterke rots
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U, Glorie voor uw naam.

Voor alle data geldt: D.V.

Lam van God, hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig,
Stralend Licht, Morgenster, Niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons
woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
Zingen: Psalm 134 vers 3
Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.
9.30 uur: de feestklokken gaan weer luiden over het dorp

Meeleven
We leven mee met de familie Overeem, ons lid van de
Ledenraad. Eergisteren is de moeder van de heer
Overeem overleden. Wij wensen hen Gods’ nabijheid toe.

Meeluisteren Aubade
De aubade kunt u rechstreeks meeluisteren/meekijken via
de onderstaande livestream van de Hervormde gemeente
Langbroek:

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!

https://m.youtube.com/channel/UC2UrzkI1QRaqjVPG27hXrQ

Meester Breugem, directeur

Met vriendelijke groeten, ook namens het team,

Dodenherdenking maandag 4 mei 2020-04-21
Vanwege het coronavirus zal ook de Dodenherdenking in
aangepaste vorm plaatsvinden. Niet in officiele vorm….
Als school zullen we deze dag (juf Joke, meester Breugem,
Xander van de Weerthof en Anna-Edith Vervat) naar de
begraafplaats achter de Hervormde kerk gaan om aldaar
een bloemenkrans te leggen bij het monument van Piet
de Springer.
Via de media zullen we e.e.a. met u delen, zodat u/jij het
thuis ook kunnen meebeleven.
Bouwnieuws
Met ingang van volgende week woensdag 29 april 2020
gaat de aannemer een start maken met de aanleg van de
zogenaamde kiss & ride-zone aan de voorzijde van de
school. Dit in overleg met de gemeente Wijk bij
Duurstede.
Tevens zullen er al bouwhekken worden geplaatst op het
kleuterplein.
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