Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 18 juni 2021
Excursie groep 0/1
Vorige week donderdagmiddag zijn we op excursie
geweest naar Vakgarage Imminkhuizen! Als afsluiting van
ons thema over auto's. De vader van Nick liet ons een wiel
verwisselen en deed de brug omhoog zodat we onder de
auto konden kijken. We weten nu waar de motor, de accu
en de uitlaat van een auto zitten. Moet uw auto
gerepareerd worden...wij vertellen het u wel;).
Met een kentekenplaat van groep 1 en allemaal een
vakgaragetas liepen we weer terug naar school!

Schoolreis volgende week
Nog 6 nachtjes slapen en dan is het zover… schoolreisje!
Dan nu de laatste update, met alle feiten nog een keer op
een rijtje. Op 24 juni verwachten we alle kinderen om
9:00 uur aan de Langbroekerdijk A 92 (Fam. Lokhorst) en
om 15:00 mogen ze op diezelfde plek weer worden
opgehaald.
Om de doorstroom te kunnen garanderen, willen we
vragen om als ouders niet te blijven hangen. Het is
belangrijk dat de kinderen die dag oude kleren aan
hebben die nat en vies mogen worden, evt. zwemkleding
onder hun kleding aan. Ook willen we vragen of jullie de
kinderen thuis al in willen smeren met zonnebrandcrème.
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen,
want daarvoor wordt gezorgd, met tussen de middag zelfs
een heerlijk patatje.
Die dag zal er aan de Langbroekerdijk een speeltuin
opgebouwd worden met o.a. een springkussen en diverse
stormbanen (zelfs één van 45 meter). Er is genoeg voor
groep 1 – 8 en we kijken uit naar een energieke, gezellige
en zonnige dag!
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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
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

Heeft u nog meer apparaten, die we kunnen maken, dan
horen we het graag.

Bezetting groep 3 tot de zomervakantie
In overleg met de bedrijfsarts, zal juf Ineke tot de
zomervakantie 2 ochtenden per week (woensdag en
vrijdag) werkzaam zijn in groep 4. Verder, en dat is fijn, is
juf Marja alweer zodanig hersteld dat weer
werkzaamheden voor de groep kan doen (ook een stukje
lesgeven).
Dit zijn bekende gezichten voor de groep. Wij ontkomen
er echter niet aan om de dagen met verschillende
leerkrachten in te vullen (die de leerlingen overigens al
kennen). Wij vragen uw begrip hiervoor.
MR
Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Dit betekent tot de zomervakantie voor groep 3:
Maandag: juf Sieneke;
Dinsdag: meester Nathan/juf Joanne;
Woensdag: juf Ineke;
Donderdag: meester Nathan;
Vrijdag: juf Ineke.
Start stagiair Anne-Lynn Overvest
Met ingang van volgende week komt Anne-Lynn Overvest
voor een periode van 3 weken stage bij ons lopen. Dit in
groep 1. Dit betreft een oriënterende stage in het kader
van haar leerjaar 3 bij het Van Lodenstein College. Succes
Anne-Lynn!
Groep 8: werken met Top Ontdekkers (van Renate en
Wilco)
Wij zijn aan het werken met top ontdekkers. Daar hadden
we als opdracht om iets te slopen, maar de meester
stelde voor om het te maken.
Ik (Wilco) heb de verwarming eerst gesloopt. Het duurde
even voor ik doorhad waar de fout zat. Ik zag dat er 2
draadjes verkeerd zaten. Toen heb ik die omgewisseld en
gingen we proberen of hij het deed. En ja hoor hij deed
het.

D.V. 28 juni 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 25 juni
doorgeven via mr@smdblangbroek.nl.
Met vriendelijke groet,
Hans, Aline, Corine en Jos
Vanaf nieuwe schooljaar 2 IB-ers op de school
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 gaan we
werken met 2 IB-ers op de school, namelijk juf Corine (IBer voor de groepen 1 tot en met 4) en meester Jos (IB-er
voor de groepen 5 tot en met 8).
Algemene informatie start op school
We willen als school meer duidelijkheid geven aan nieuwe
ouders die voor het eerst met de kinderen op school
komen. Daarom ontvangt iedere nieuwe ouder, vanaf
heden, een brief ‘algemene informatie start op school’,
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met daarbij documentatie zoals het AVGtoestemmingsformulier, de Schoolgids, de
Leerlingstamkaart, etc. In de brief staat verder allerlei
praktische informatie over de school.
Terugblik praktisch verkeersexamen groep 7 en 8
Afgelopen woensdag was de dag van het praktische
verkeersexamen voor groep 7 en 8. ‘s Morgens om 9:00
ging de eerste zenuwachtig van start om de route te
fietsen. En na ongeveer een uur was iedereen van groep 7
en 8 weer op school gearriveerd. Dat moesten we
natuurlijk op deze warme dag even belonen met een
heerlijk ijsje. Later op de dag werd bekend dat iedereen
was geslaagd, van harte gefeliciteerd!

mevrouw Van Amerongen plaatsvinden in Langbroek. We
wensen de familie Gods’ nabijheid toe.
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

School-activiteiten tot de zomervakantie
Donderdag 24 juni 2021
Woensdag 30 junivrijdag 2 juli 2021
Maandag 12 juli 2021
Dinsdagavond 13 juli
2021
Donderdag 15 juli 2021

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
Vanmorgen, groep 3
‘t Is warm buiten vandaag.... Op school valt het nog mee;
de school heeft immers een heel goed koelingssysteem.
Maar juf Ineke ging het vanmorgen combineren: een
rekenles-buiten, met water....mooi! Groep 3 vond het
heerlijk....

Tenslotte
We leven mee met de familie Van Amerongen. Zo snel na
het overlijden van de heer Van Amerongen, is vorige week
zaterdag ook mevrouw Van Amerongen overleden. Het
gaat hierbij om de overgrootmoeder van Morris en Florian
Wisman. Morgen, zaterdag, zal de begrafenis van
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