Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 2 juli 2021
Wespennest
Er zat een wespennest in het lage hek bij de zandbak van
de school. Afgelopen dinsdag is deze door een deskundige
verwijderd.....
Hoe gaat het op het schoolkamp
Onze groep-8-ers zijn nu op schoolkamp in Otterlo.
Gisteren en eergisteren zijn we als teamleden ‘op bezoek
geweest’. Het was een hele gezellige sfeer daar....
We zijn benieuwd naar de verhalen....en u als ouder vast
ook....
We danken de Heere dat alles goed mocht verlopen en
dat de reis veilig mocht verlopen.

Wenmorgen woensdag 7 juli 2021
Volgende week woensdag 7 juli is het de jaarlijkse
wenmorgen voor de nieuwe kleuters. Ook in het nieuwe
schooljaar krijgen we weer heel veel nieuwe kleuters!
Deze komen volgende week woensdagmorgen (van 9.0012.00 uur) kijken op hun nieuwe ‘grote’ school.....leuk!
Doorschuif-middag
Volgende week donderdagmiddag (de hele middag) is het
de zogenaamde ‘doorschuif-middag’.
Nu het huidige schooljaar 2020-2021 al weer bijna ten
einde is, gaan alle leerlingen dan een middag naar hun
‘nieuwe groep’ en ‘met de nieuwe juf/meester’. Dat
vinden de leerlingen vaak heel leuk, en wij natuurlijk ook.

•
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
Bezetting groep 3 volgende week
Maandag: juf Sieneke;
Dinsdag: meester Nathan/juf Joanne;
Woensdag: juf Sieneke
Donderdag: meester Nathan/juf Elise
Vrijdag: juf Marja

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.
Opgeven kan bij:

Situatie juf Ineke/vervanging groep 3
Afgelopen maandag heeft juf Ineke zich volledig ziek
gemeld. Dit betekent dat we, met het oog op het nieuwe
schooljaar 2021-2022, per direct op zoek zijn gegaan naar
een vervanger voor groep 3. De werving loopt nu. U
wordt nog nader geïnformeerd.
Schoonmaakavond maandag 12 juli
Gelukkig kan het nu weer: het houden van een
schoonmaakavond op school....
Deze staat gepland voor maandagavond 12 juli a.s. van
19.00-21.00 uur. Zet u de datum alvast in uw agenda?
Vele handen maken licht werk....en het is ook gezellig....
Vergadering bestuur en Medezeggenschapsraad
Volgende week dinsdagavond 6 juni vergadert het
bestuur met de Medezeggenschapsraad.
Bestuursvergadering
Daarna, dinsdagavond, is er een reguliere
Bestuursvergadering. Een school is een ‘bedrijf’, en we
hebben te maken met wetgeving. Zo moeten er, met het
oog op het nieuwe schooljaar 2021-2022, allerlei plannen
worden vastgesteld, zoals een scholingsplan, de wettelijke
urenvaststelling, een formatieplan, etc. Genoeg te
bespreken dus.

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

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

Voorjaarsbeurt schooltuin
Morgen, zaterdag, ziet u vast tuinmannen rond de school
lopen. Dan zullen de beukenhagen worden gesnoeid!
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.
Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste vaders en
moeders die willen bakken.
Voor alle data geldt: D.V.

