Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 25 juni 2021
Groep 0/1
Een hartelijk welkom voor Nathan de Bie die vorige week
4 jaar is geworden! We vinden het leuk dat jij nu ook bij
ons op school zit en hopen dat je je snel thuis zult voelen.
Schoolreis (van de schoolreiscommissie)
Schoolreis, eindelijk was het afgelopen donderdag dan
zover. Wat hebben we een fantastische dag beleefd met
elkaar! Prachtig weer, sportieve activiteiten, bezweten
hoofden, een overheerlijke lunch, kortom een dag om
nooit meer te vergeten.

•

•

Heel hartelijk dank:
• aan de familie Lokhorst, die onze school de
ruimte en gelegenheid heeft geboden om de
alternatieve schoolreis op hun terrein te laten
plaatsvinden;
• aan de schoolreiscommissie die het heeft
georganiseerd, een enorme klus;
• aan de vaders-patat-bakkers (!);
• aan de Oudercommissie voor hun hulp!
Hieronder enkele reacties van de deelnemers:
• Een geweldige leuke dag, vooral de
evenwichtsbal, het was wel heel koud! (Sophie
van Veldhuizen)
• Het zwembad was heel erg leuk, ik had het
gewoon een beetje warm en vond het leuk om
even te plonsen. De allergrootste stormbaan
vond ik leuk en ook groot natuurlijk. (Sem Spies
en Denise Donselaar)
• Heel erg leuk, vooral de buikglijbaan! (Emma de
Bie)
• Leuk, de stormbaan was het leukste, want hij was
lekker lang en ik kon lekker klimmen! (Florian
Wisman)
• Ik vond het schoolreisje heel leuk, de stormbaan
was het leukste, dat die een hoge glijbaan had.
En de koeien waren leuk, ik moest heel hard
knijpen in zijn uier en toen kwam er water in de
emmer. (Joël Spies en Tijmen Spies)
• Ik vond de sop-baan heel leuk en ik vond het
springkussen heel leuk, daar kon je dan vader en

moedertje spelen. (Sophie Imminkhuizen en Roos
Gardenier)
Ik vond het heel leuk, ik vond de stier het leukste,
hij beweegt en het is dan een uitdaging om te
blijven zitten. Leuk, vooral de stormbaan van 45
meter, lekker lang! (Fleur Sondervan en Yvette
van Eck)
Ik vond het schoolreisje wel lachen, het was
gezellig. Ik vond de voetbaltafel het leukst, vooral
het stoeien om de bal en dan scoren. (Wilco
Lagerweij)
Klik hier voor de foto's deze zullen volgende
week nog aangevuld gaan worden.

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

Voor alle data geldt: D.V.

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
Geboren
Afgelopen dinsdag 22 juni 2021 is er bij Maaike en Jeroen
van der Lee een dochter en zusje geboren. Haar namen
zijn Chloë Febe Hadassa. Haar roepnaam is Chloë. En
daarmee een zusje voor Aloe en Ruben.
Namens de school: van harte gelukgewenst met de
geboorte van Chloë en Gods’ Zegen toegewenst!
Bezetting groep 3 volgende week
Maandag: juf Sieneke;
Dinsdag: meester Nathan/juf Joanne;
Woensdag: juf Ineke;
Donderdag: juf Marja
Vrijdag: juf Ineke.

Sifra: 1e rij, 3e van rechts
Oproep pannekoekenbakk ers/sters (van Eline en
Bianca)
Het is alweer bijna zover, de zomervakantie van 2021 is in
zicht.
Zoals al vele jaren de traditie is, wil school ook dit jaar
weer een pannenkoekenmiddag organiseren op
donderdag 15 juli.

Vervanging groep 6 volgende week
Woensdag: meester Mark van den Brink.
Schoolkamp volgende week
Het is zover: volgende week (woensdag tot en met
vrijdag) gaat groep 8 op schoolkamp naar Otterloo.
Ze zien ernaar uit. Namens het team gaan mee juf Joke,
juf Loïs en meester Nathan. Namens de ouders gaat mee
Johan van Eck.

Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste vaders en
moeders die willen bakken. Het zou fijn zijn als er per
persoon 2 pakken gebakken kunnen worden en dat ze om
12 uur, warm en voor zien van poedersuiker, op school
gebracht kunnen worden. Het liefst opgerold en
doormidden gesneden.
Heeft uw kind een allergie? Zou u dan zelf voor wat
lekkers in de broodtrommel willen zorgen?
Alle kinderen eten deze middag op school, ook de
kinderen die normaal gesproken om 12.15 naar huis gaan.
Deze kinderen kunnen dan om 13 uuropgehaald worden.

We wensen groep 8 een fijn schoolkamp toe!
Opgeven kan bij:
MR
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
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
Sifra weer terug op school
Wat leuk....Sifra Termaat was vandaag weer op haar
‘oude school’. Helemaal uit Leerdam hier naar toe
gekomen.... De leerlingen vonden het enorm gezellig!

Eline Hogendoorn 06-27554530 of
Bianca Veldhuizen 06-45963070
appje sturen is al voldoende!
We hopen op jullie medewerking.
School-activiteiten tot de zomervakantie
Woensdag 30 junivrijdag 2 juli 2021
Maandag 12 juli 2021
Dinsdagavond 13 juli
2021
Donderdag 15 juli 2021
Vrijdag 16 juli

Schoolkamp
Vossenjacht
Afscheid groep 8
Pannenkoeken eten
Laatste schooldag, hele school
om 12.15 uur uit.

Overzicht resterende vakanties en vrije dagen rest
schooljaar 2020-2021
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021

Voor alle data geldt: D.V.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

Voor alle data geldt: D.V.

