Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 9 oktober 2020
Ernstige tijd
De groei van het aantal Corona-besmettingen is ernstig en
geeft reden tot grote bezorgdheid. We weten het: de
Heere zorgt...maar dat ontslaat ons er niet van om onze
verantwoordelijkheid te nemen.

•

Komt u met de auto: graag vanaf Kerkeland
richting de school rijden waarna u, nadat u uw
kind op school hebt gebracht, weer via de
Weidedreef de wijk kunt verlaten.

Dank voor uw medewerking!
Tot nu toe zijn er geen besmettingen de school
binnengekomen, waar we dankbaar voor zijn.

Tulpenbollenactie najaar 2020
Tulpenbollenactie van mijn school in bloei

Gelet op de situatie in Nederland en in onze provincie
gaan we met ingang van aanstaande maandag de
gezondheidsregels aanscherpen:
1. Uitsluitend op afspraak mag een ouder in de
school komen. En wanneer u, op basis van een
afspraak, in de school komt, dan registreert u
zich ook door middel van het invullen van een
formulier in de hal van de school. Tevens
ontsmet u uw handen.
Het klinkt allemaal ‘wat strak’, maar we hebben een
verantwoordelijkheid naar elkaar. Maar dat begrijpt u
wel.
Verkeerssituatie rondom de school
Wij wijzen u nogmaals op enkele verkeersregels rond de
school:
• De Kiss & Ride-strook aan de Weidedreef is niet
bestemd voor (dubbel) parkeren etc ,maar alleen
om de kinderen uit de auto te laten en direct
weer door te rijden;
• Kom zoveel mogelijk per fiets naar de school
(geldt natuurlijk voor de leerlingen uit het dorp
Langbroek);
• De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4
kunnen hun fiets stallen in de stalling van het
onderbouwplein;
• De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8
kunnen hun fiets stallen in de stalling van het
hoofdplein;

Afgelopen maandag heeft uw zoon/dochter een envelop
met een begeleidende brief over deze actie meegekregen
naar huis.
Als school doen wij mee aan de actie van mijn school in
bloei.
50% van de opbrengst gaat direct naar onze school!
Stel je voor dat 150 leerlingen van onze school vijf
bollenzakjes á 5 euro verkopen, dan brengt dat al gauw
€ 1.875,00 op voor onze school. Met deze vrolijke actie
zamelen we zo moeiteloos een mooi bedrag in waarmee
we volgend jaar ons schoolplein aan kunnen pakken.
Uiteraard dragen onze leerkrachten ook hun steentje bij
om zoveel mogelijk tulpenbollen te verkopen aan
vrienden, familie en buren! Willen jullie ons hierbij
steunen?
De actie loopt tot en met 23 oktober, dus net na de
herfstvakantie kunnen de kinderen de envelop met de
bestelling bij de meester of juf inleveren.
In de eerste helft van november zullen wij de bestelde
bollen aan de kinderen uitreiken om deze te gaan
bezorgen.
Wij hopen op een mooie opbrengst.
Ramen-zeem-ploeg
Nu de nieuwbouw van de school gereed is, gaat volgende
week een groep dames aan de slag om de ramen te
zemen. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee....

Voor alle data geldt: D.V.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Echter: deze ramen-zeem-ploeg kan nog wel wat
versterking gebruiken....
Coördinator van de ramen-zeem-ploeg is Josje van der
Wal. Wilt u zich ook aansluiten bij de ramen-zeem-ploeg:
meld het even bij Josje....Dank alvast!

D.V. 12 oktober hoopt de MR
weer te vergaderen. Zoals
eerder aangeven zijn wij een
vertegenwoordiging van jullie
als ouders en het
onderwijsgevende personeel.
Daarom willen wij bij deze
weer een oproep doen of er bij jullie punten leven die
jullie graag besproken zouden zien in de MR. Jullie kunnen
hierbij denken aan organisatorische, praktische en/of
onderwijskundige zaken, uiteraard zijn allerhande tips en
ideeën ook van harte welkom. De punten kunt u dan voor
9 oktober doorgeven via mr@smdblangbroek.nl.
Met vriendelijke groet,
Hans, Aline, Corine en Jos

Gescheiden afval-verzameling
Op onze school gaan we samen met veel andere scholen
in Wijk bij Duurstede afval scheiden. In de gang van onze
school sorteren we het PMD (Plastic, Metaal (blik) en
Drankenkartons), GFT (Groente Fruit- en Tuinafval), zodat
er nog maar weinig restafval overblijft. Op deze manier
leren de kinderen dat het meeste afval eigenlijk een
waardevolle grondstof is.
Wij willen graag een school met zo min mogelijk afval zijn
en doen daarom graag mee aan dit project. Als team
vinden we het belangrijk dat we samen met de kinderen
en de ouders bijdragen aan een duurzame
leefomgeving. Door afval te scheiden en door afval te
verminderen. Vanaf dit schooljaar leren we daarom uw
kind(eren) hoe zij afval goed kunnen scheiden zodat er
nog maar heel weinig restafval overblijft.
Door deelname aan dit project van de gemeente Wijk bij
Duurstede en de Omgevingsdienst regio Utrecht, zorgen
we ervoor dat over een tijdje afval scheiden de
normaalste zaak van de wereld wordt. Op school en
thuis.

Nieuwe leerling groep 1
Afgelopen maandag is Jinthe Hogendoorn 4 jaar
geworden! Hartelijk welkom in groep 1 Jinthe! Vooral de
andere twee meisjes in onze groep zijn heel blij met jouw
komst!
Voor in uw agenda - de eerste ouderbijeenkomst van dit
schooljaar!
Op 2 november staat er weer een ouderbijeenkomst
gepland. Dit keer in het speellokaal van onze school, zodat
we voldoende afstand kunnen houden van elkaar. Juf
Theodora zal met ons nadenken over het thema
'hooggevoeligheid'. Meer hierover leest u in een van de
volgende nieuwsbrieven. Noteert u wel alvast de datum in
uw agenda? De inloop is om 14.00 uur, de middag duurt tot
ongeveer
15.15
uur.
Graag
tot
dan!
Groep 1
Weet u dat wij maandag met dierendag een échte
schildpad in onze klas hadden? Juf Cobie had hem
meegenomen en durfde 'm gewoon vast te houden! Wij
keken liever van een afstandje😉.

Wilt u ook helpen om ons afval te verminderen?
Geef uw kind voor de lunch een broodtrommel mee in
plaats van een boterhamzakje, en een drinkbeker in plaats
van een pakje drinken.
Meer informatie over afval scheiden? Kijk
op https://www.wijkbijduurstede.nl/pdc/Afvalinzamelingin-de-gemeente-Wijk-bij-Duurstede.html
Van de medezeggenschapsraad

Voor alle data geldt: D.V.

Als afsluiting van ons thema 'vissen' hebben we
vanmorgen kibbeling gegeten...mmm! Bedankt voor de
bezorgservice moeder van Lynn!

Naar huidige inzichten kan de uitbreiding van de school op
maandag 26 oktober a.s. in gebruik worden genomen.
Groep 3 komt dan in het nieuwe lokaal aan de achterzijde.
Groep 4 komt dan in het nieuwe lokaal aan de voorzijde.
Groep 6 verhuisd dan naar het lokaal waarin nu groep 4 zit.
Nogmaals: behoeftepeiling muziekles in de school
Al eerder hebben wij aangegeven de mogelijkheid te willen
bieden voor muzieklessen op school. Dit omdat
verschillende ouders daarnaar vragen. Inmiddels hebben
we voor 6 kinderen een aanmelding ontvangen.
De Muziekschool geeft aan in principe hiervoor te willen
zorgen: dat uw kind pianoles, orgelles, gitaarles,
dwarsfluitles, keyboardles krijgt op school (na schooltijd of
begin van de avond).
Als eerste willen wij inventariseren welke ouders daarvoor
belangstelling hebben. Wilt u dit uiterlijk volgende week
vrijdag aan ondergetekende doorgeven? Dank!
Aan de hand van de ontvangen interesse, gaan we in
overleg met de Muziekschool kijken hoe we eea concreet
kunnen maken.

Meedenken met het nieuwe schoolplein
Fijn dat zoveel ouders zich al hebben aangemeld om mee
te denken voor het ‘her in te richten plein’! Zijn we heel blij
mee...
Op dit moment zijn we nog bezig met de ideeën-uitwerking
binnen het team.....daarna gaan we u als ouders erbij
betrekken. Wacht maar even af....
Ophalen oud papier
In overleg met de gemeente Wijk bij Duurstede is het
volgende afgesproken:
• In het kalenderjaar 2020 (september-december)
wordt het oud papier nog door de gemeente
opgehaald; de eerstvolgende keer is op
woensdag 14 oktober a.s.;
• Met ingang van januari 2021 gaat onze school
met vrijwilligers het oud papier in Langbroek
weer op zaterdag ophalen, incl. de buitenwijken;
• Nadere informatie volgt!
Welke groep komt waar te zitten wanneer de school is
uitgebreid?

Squala
Leerlingen kunnen ook thuis aan de slag met Squla, om
extra te oefenen óf gewoon omdat het leuk is. Als school
mogen
wij €
10 extra korting geven
op
een
jaarlidmaatschap.
Gebruik
de
speciale
code SCHOOLKORTING. De code is geldig t/m 25 oktober.
Voor uw agenda
Donderdag 15 oktober
Vrijdag 16 oktober
Maandag 19 oktober-vrijdag 23 oktober
Maandag 26 oktober, 19.00-21.00 uur

School VRIJ ivm studiedag p
School VRIJ ivm interne ver
Herfstvakantie
Schoonmaakavond

Extra lange herfstvakantie
De herfstvakantie voor de leerlingen is dit schooljaar iets
langer, omdat:
• De school dicht is op donderdag 15 oktober >
dan heeft het personeel een studiedag;
• De school dicht is op vrijdag 16 oktober > dan
gaat het personeel aan de slag met de interne
verhuizing in combinatie met inrichting nieuwe
lokalen.
Bouwnieuws
Zojuist heeft de definitieve oplevering van de nieuwbouw
plaatsgevonden......
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Tenslotte
1. Morgen, zaterdag, vinden er
straatwerkzaamheden plaats rondom de school;
2. Vreugde en verdriet wisselen elkaar af: juf Joke is
gisteren opnieuw oma geworden; de moeder van
juf Miriam (en moeder van Linda Brokelman en
Matijs Gardenier) is zeer ernstig ziek. In ons
gebed denken we aan al deze families.
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur

Voor alle data geldt: D.V.

Heerlijk, ambachtelijk vlees voor het goede doel!
Product:

Gewicht / aantal:

Prijs:

Runder gehakt

500 gram

€ 4,50

Gehakt half om half
Verse worstjes
Runderpoulet
Spekjes
Rookworst fijn
Rookworst grof
Varkensrollade
Beenham
Kipfilet
Leverworst
Grillworst naturel
Grillworst met kaas
Kookworst

500 gram
5 stuks
500 gram
250 gram
250 gram
250 gram
1 kilo
500 gram
+/_ 1 kilo
500 gram
500 gram
500 gram
250 gram

€ 3,99
€ 3,99
€ 5,€ 1,99
€ 2,35
€ 2,35
€ 7,50
€ 4,50
€ 7,50
€ 3,99
€ 3,99
€ 4,25
€ 2,50

Grillworst en leverworst 3 voor € 11,-

Aantal:

Prijs:

Totaal prijs:

€

3 voor € 6,50
3 voor € 6,50
2 voor € 8,3 voor € 11,3 voor € 11,3 voor € 11,-

( mag gemixt )

U kunt deze bestellijst tot uiterlijk vrijdag 9 oktober afgeven bij:
Mw. A. van Dorland, Oude Molenweg 16 tel: 0343 – 522757 vandorland@kliksafe.nl
Mw. J. van Dijk, Langbroekerdijk A52 tel: 06 46520036
fadjvandijk@kliksafe.nl
Mw. M. Postema, Volgelweide 137 tel: 0343 – 415677
mpostema@kliksafe.nl

Afhalen op DV donderdag 15 oktober van 19.00 – 20.00 uur.
Tip: schrijf dit in uw agenda!!
Naam:____________________________________________________________________________
_
Adres:____________________________________________________________________________
_
Telefoonnummer:___________________________________________________________________
_
Ik haal mijn bestelling op
bij:___________________________________________________________

Voor alle data geldt: D.V.

