Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 28 mei 2021
Terugblik ouder-overleg groep 8
We mogen terugzien op een goed verlopen overleg,
afgelopen dinsdagavond, met alle ouders van groep 8.
Omdat alles in deze Corona-tijd anders gaat, was/is het
belangrijk om de dingen die rond het afscheid van de
leerlingen van groep 8 van onze school aan de orde zijn,
door te nemen.
Zo hebben we met de ouders gesproken over de
organisatie van het Schoolkamp, over de organisatie van
de afscheidsdag (dinsdag 13 juli) en de afscheidsavond
(dinsdag 13 juli).
Natuurlijk gaan we niet alles verklappen. Het afscheid is
niet op school, maar (net zoals vorig jaar) op een locatie
van één van onze fruittelers.....wordt vervolgd.
Bedankt (van juf Martine)
Heel hartelijk bedankt voor jullie meeleven rondom de
geboorte van Boaz. Elke dag lag er weer een stapel
kaarten in de brievenbus en een groot deel daarvan kwam
uit Langbroek. Bedankt!
Ouderbijeenkomst maandag 31 mei VERVALT
Vanwege de Corona-maatregelen, vervalt ook de
Ouderbijeenkomst van aanstaande maandag 31 mei. We
hopen eea na de zomervakantie weer gewoon op te
kunnen pakken.
Geslaagd
Vorige week is meester Nathan geslaagd voor de
opleiding ‘Schoolopleider PO’. Van harte gefeliciteerd
namens de school!
En daarmee heeft onze school nu een gecertificeerde
schoolopleider in dienst, waardoor wij als school
studenten kunnen opleiden.
Na de zomervakantie wordt het gehele team geschoold
als ‘mentor’. Mooie ontwikkelingen....

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie: maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22
oktober 2021
Dankdag: woensdag 3 november 2021
Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7
januari 2022
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Voorjaarsvakantie: maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag
4 maart 2022
Biddag: woensdag 9 maart 2022
Goede vrijdag/ Pasen: vrijdag 15 april 2022 t/m maandag
18 april 2022
Meivakantie: maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei
2022
Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie: maandag 11 juli 2022 t/m vrijdag 19
augustus 2022
Bezetting groep 3 volgende week
Maandag 31 mei: juf Ineke
Dinsdag 1 juni: juf Sieneke
Woensdag 2 juni: juf Ineke
Donderdag 3 juni: meester Nathan
Vrijdag 4 juni: juf Ineke

Bedankbrief Bible League
Beste ouders/verzorgers en leerkrachten,
Op donderdag 27 mei werd op de School met de Bijbel de
Struggle4Bibles afgerond. De kinderen gingen met veel
plezier én met succes de stormbaan te lijf. Met deze actie
is er bijna €7.300 opgehaald! Geweldig! Hiermee kunnen
we ruim 1.200 kinderen in Zuid-Afrika blij maken met een
eigen kinderbijbel! Daar willen we u, alle kinderen,
ouders, verzorgers, sponsors en leerkrachten hartelijk
voor bedanken.

Opgeven avond2daagse (van de A4D commissie)
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep
3 t/m 8,
In juni hopen we als school de alternatieve Avond2daagse
te organiseren. Deze wordt gehouden van d.v. woensdag
9 en donderdag 10 juni 2021.
Er komen 2 routes:
a. één route voor de jongste kinderen uit de groepen 3, 4
en 5 ( 5 km).
b. één route voor de oudste kinderen uit de groepen 6,7
en 8 (10 km).
Wilt u voor opgave het formulier gebruiken in Parro?
Voor extra hulp als ouder, komt er later een
aanmeldingsformulier, dit gaat nu alleen om de kinderen.
Omdat wij nog niet duidelijk hebben hoeveel kinderen er
mee gaan lopen. Zodra dit duidelijk is, gaan wij verder
met regelen.
Per deelnemer dient € 5,00 inschrijfgeld te worden
betaald. Hiervoor zal via Schoolkassa een verzoek volgen.
Wilt u vóór maandag 31 mei 2021 12.00 uur het formulier
invullen?
Welkom (van groep 0/1, juf Alike)
Sven Brokelman is afgelopen zaterdag 4 jaar geworden!
Hartelijk welkom bij ons op school Sven! We hopen dat je
het snel naar je zin zult hebben in onze groep.

Ook willen we de christelijke ondernemers, waarvan er
een aantal onder deze brief staan, bedanken voor hun
ruimhartige steun. Niet alleen namens onszelf, maar
vooral namens alle kinderen die hierdoor een eigen
kinderbijbel krijgen.
De 10-jarige Tshiamo groeit in armoede op in een
township in Zuid-Afrika. Hij kan aan sommige activiteiten
niet mee doen, simpelweg omdat zijn moeder er geen
geld voor heeft. Het maakt hem ongelukkig. Tot hij mee
kan doen aan een gratis activiteit op school. ‘Tijdens deze
activiteit leerden we over God en hoe Hij de wereld heeft
gemaakt. En dat we om ons heen nog steeds Zijn
prachtige schepping zien. Ik bleef de bijeenkomsten
bezoeken en toen we als afronding een eigen kinderbijbel
kregen kon ik mijn geluk niet op! Het was zo geweldig om
een eigen Bijbel te krijgen! Nu lees ik er elke avond uit’.
Zijn moeder Isabella vertelt: ‘Sinds Tshiamo zijn eigen
kinderbijbel heeft gekregen is hij echt veranderd. Hij
behandelt mij met respect, heeft geen grote mond meer
en heeft geen ruzie meer op school. In plaats daarvan
vertelt hij ons en anderen graag over wat hij in zijn Bijbel
leest’.
Dit was het resultaat van één kinderbijbel. Het is
adembenemend om te bedenken wat het resultaat zal zijn
van ruim 1.200 kinderbijbels… Over een paar weken
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kunnen we u daar meer over vertellen en zullen we u een
e-mail sturen met ‘het verhaal’ van één van de
kinderbijbels in Zuid-Afrika. Nogmaals veel dank voor wat
u mogelijk gemaakt heeft met uw bijdrage!
Met een dankbare groet namens Bible League,
Mart Blokland
PS hebben wij uw e-mailadres niet via een sponsorkaartje,
maar wilt u wel het verhaal van één van de kinderbijbels
horen? Stuur dan even een mailtje naar
info@bibleleague.nl.

Formatie nieuwe schooljaar
In de Nieuwsbrief van vrijdag 4 juni 2021 wordt de
formatie voor het schooljaar 2021-2022 aan u
‘gepresenteerd’!
School-activiteiten tot de zomervakantie
Woensdag 9 en
donderdag 10 juni 2021
Woensdag 16 juni 2021
Donderdag 24 juni 2021
Woensdag 30 junivrijdag 2 juli 2021
Maandag 12 juli 2021
Dinsdagavond 13 juli
2021
Donderdag 15 juli 2021

(aangepaste) Avondvierdaagse
(voor de school)
Praktisch verkeersexamen
Schoolreis hele school
Schoolkamp
Vossenjacht
Afscheid groep 8
Pannenkoeken eten

Overzicht resterende vakanties en vrije dagen rest
schooljaar 2020-2021
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur
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