Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 9 juli 2021
Terugblik schoolkamp-2021 (door Anne Co uit groep 8)
Woensdag 30 juni 2021: gingen we op kamp.
Met leiding: meester Nathan en de vader van Renate
(Johan) en juf Joke.
We gingen eerst fietsen, het was niet heel lekker weer.
Soms regende het en soms was het wel ff droog.
Het fietsen ging wel goed paar kinderen gevallen, maar
voor de rest ging het wel goed.
Soms fietste we verkeerd dus moesten we weer terug,
maar uiteindelijk waren we er.
Toen we er waren gingen we eerst naar onze kamers en
beetje in het huis kijken waar alles is en zo toen gingen
gewoon ff zitten een beetje praten en chips eten.
Daarna gingen we douane spel doen in het bos, dat was
heel leuk.
Toen gingen we eten we aten bami.
Toen gingen we nog een beetje zitten en niks doen.
Toen gingen we nog bijbelverhaal doen.
En toen gingen we ongeveer om 11 uur naar bed.
Maar we gingen nog een grap uithalen bij de jongen dus
ongeveer 7 uur kwam Renate naar onze kamer, (alle
meiden deden mee) dus we gingen met alle meiden
pannen halen in de keuken en gingen we naar de
jongenskamer. Dus toen gingen we die pannen tegen
elkaar slaan alle jongens werden wakker. Het was dus
geslaagd!;)
Donderdag:
Toen we wakker werden waren sommige kinderen ook al
wakker,
En die waren al beneden. Toen gingen we ontbijten na het
ontbijt gingen we fietsen om vlotten te bouwen dat was
ongeveer 10 minuutjes fietsen toen we er waren gingen
we dus vlotten bouwen 3 teams iedereen kreeg balken
touw en tonnen daar moest je een vlot van maken en die
man die hielp ons ook daarmee.

Toen gingen we ook het water op om te kijken of hij bleef
drijven, alle drie de vlotten bleven drijven, het was heel
leuk om te doen.
En toen gingen we survival teambuilding doen.
We hadden twee teams die heel onafscheidelijk waren.
Daarmee moesten we samenwerken. Twee mensen
hadden een koptelefoon op (die waren dus doof) en de
andere twee hadden een slaapmasker voor hun ogen (die
waren dus blind) en zo moesten we spelletjes doen en
samenwerken.
Toen gingen we nog bamboe bouwen dat vond ik wel heel
leuk we moesten van bamboestokken soort driehoeken
maken we hadden twee teams. En we moesten die
driehoeken op elkaar stapelen wij hadden ongeveer 6
hoog.
Dat hebben ongeveer wel de hele dag gedaan. toen
gingen we weer naar huis fietsen toen we weer bij ons
huisje waren gingen ff zitten en niks doen en chips eten
toen gingen sommige kinderen nog douane spele doen en
toen gingen we eten we gingen barbecue de meeste
juffen en meesters waren er al voor bonte avond. Toen
gingen we bonte avond doen de meeste kinderen hadden
wel wat het was heel leuk. Marith, Krista Mathilde en ik
gingen moppen doen voor bonte avond. Esmee Renate
Laureen en Laura gingen opdrachten doen.
En William had ook allemaal opdrachten. Toen gingen we
slapen we sliepen bijna wel gelijk want we waren heel
moe. We wilden nog eigenlijk een grap uithalen maar dat
kon niet, want we hadden geen touwen want we wilden
met touw de deuren op slot maken.
De jongens hadden nog wel een grap uitgehaald hun
gingen ook met pannen slaan ongeveer om 7 uur. en
iemand had de sleutel van Marith verstopt in haar penty.
Vrijdag:
We gingen we eerst ontbijten toen gingen we alles
opruimen stofzuigen en je eigen spullen opruimen. Toen
gingen we weer terugfietsen iedereen was heel moe dus
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we fietste wat slomer.
Toen gingen we nog een ijsje halen. Toen gingen we in
Doorn op het grasveld nog ff zitten en toen gingen we
naar school fietsen alle ouders stonden al te wachten, en
toen ging ik weer naar huis.
Ik vond het kamp heel leuk!!
We hebben veel gedaan!! :D

Afwikkeling overblijfvergoeding (van administratie,
Nelleke de Heus)
Er waren nog wat onduidelijkheden over het
overblijftarief voor de 2e helft van het schooljaar.
Zoals u weet is de 1ste helft van dit schooljaar
samengevoegd met de 2e helft van vorig schooljaar.
Nu hebben we ook dit jaar helaas weer met de lockdowns
gezeten.

Anne-Lynn voor het laatst
Gisteren, donderdag, was Anne-Lynn voor het laatst in
groep 1. En daarmee heeft ze deze stageperiode vanuit
het Van Lodenstein College afgerond. Groep 1, en de
juffen, waren enorm blij met de hulp van Anne-Lynn.

Na opnieuw doorrekenen en akkoord van bestuur en
directie zijn wij uitgekomen op de volgende tarieven.
Voor de groepen 1 t/m 4 zal een betaalverzoek uit gaan
van € 20,00 en voor de groepen 5 t/m 8 € 27,50.

Dank Anne-Lynn, voor je inzet! En: succes met je verdere
opleiding!

Dit betaalverzoek zal volgende week via
Parro/Schoolkassa uitgezet worden voor de kinderen die
altijd overblijven.

Juf Nelleke in het zonnetje gezet

Voor volgend schooljaar zijn wij met een andere
opzet/constructie voor het overblijven m.b.t. de kosten
bezig.
Hierover informeren wij u in de eerste nieuwsbrief van
volgend schooljaar.
Wenmorgen (van juf Alike)
Spannend...voor het eerst naar school! Maar wat hebben
we er allemaal van genoten! De kinderen en de juffen:-)
Samen geluisterd naar het verhaal over het verloren
schaap, binnen en buiten gespeeld, liedjes gezongen, op
de xylofoon gespeeld en natuurlijk samen een
prentenboek gelezen! We hebben allemaal zin om te
starten na de vakantie!

O wat was dit een verrassing, dit had ik echt niet zien
aankomen. Dank jullie wel voor het mooie lied wat jullie
hebben gezongen en het cadeau. Wat een mooie
theezakjes hebben de leerlingen gemaakt. Met mooie
tekeningen, maar ook mooie teksten van de oudere
leerlingen. Ik ga lekker genieten van mijn kopjes thee.
Nogmaals dank jullie wel!
Juf Nelleke
Plusklas van juf Joke
Even een kort berichtje over de plusklas. De plusklas gaat
volgend jaar voor jullie gewoon door. We gaan dan meer
insteken op het ontdekkend leren. Dat wil zeggen we
nemen een onderwerp en dat diepen we uit. Natuurlijk
stellen we daarbij wel een onderzoeksvraag. Tevens
oefenen we extra onze executieve functies. De juf
controleert namelijk of we ons extra werk ok hebben
gedaan. De onderwerpen dragen de kinderen aan of we
nemen iets uit het nieuws. Daardoor blijven we acyueel.

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

Daarnaast willen wij u vragen om te parkeren in de
daarvoor bestemde vakken. Dit kan aan beide kanten van
de school op de parkeerplaatsen of bij de oude gymzaal.
Wilt u hiermee blijvend rekening houden? Dank!
Rapporten
Volgende week vrijdag 16 juli krijgen alle leerlingen hun
rapport mee!

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

Zoals al vele jaren de traditie is, wil school ook dit jaar
weer een pannenkoekenmiddag organiseren op
donderdag 15 juli.

Bezetting groep 5 volgende week
Maandag: juf Theodora
Dinsdag: juf Fennelien
Woensdag: meester Mark van den Brink
Donderdag: juf Fennelien (tevens afscheid van de groep)
Vrijdag: meester Nathan
Schoonmaakavond maandag 12 juli
Gelukkig kan het nu weer: het houden van een
schoonmaakavond op school....

Oproep pannekoekenbakkers/sters (van Eline en Bianca)
Het is alweer bijna zover, de zomervakantie van 2021 is in
zicht.

Daarom zijn wij nog op zoek naar 10 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 13.00 uur opgehaald
worden.

Deze staat gepland voor volgende week maandagavond
12 juli a.s. van 19.00-21.00 uur. Vele handen maken licht
werk....en het is ook gezellig....

Opgeven kan via Parro.
We hopen op jullie medewerking.

Tot maandag!
Formatie nieuwe schooljaar 2021-2022
BSO
Na de zomervakantie is de BSO weer zoals gebruikelijk op
de maandag en dinsdag open tot 18.30. Op de maandag
zit de groep dan vol en op dinsdag zijn er nog een aantal
plekjes.
Goed nieuws; vanaf januari 2022 zal de BSO ook op de
donderdag open gaan! Mogelijk gaan we de maandag
uitbreiden met een tweede medewerker, wanneer daar
voldoende vraag naar is. In oktober van dit jaar zullen we
ook gaan onderzoeken of er animo is voor opvang tijdens
de schoolvakanties.
https://www.bijdehandjes.info/nl/vestiging/bsolangbroek
Ouders wachten op het schoolplein en parkeren rondom
school
Vanwege de veiligheid op en rond de school hebben we
eerder besloten dat de ouders, bij het wegbrengen en
ophalen van de kinderen, zich verzamelen binnen de
hekken van de school. Wij zien nog veel ouders buiten de
hekken van de school staan.

Gr
1a

Ochtend
Ma + vr: juf Alike Verweij

Middag
Ma: juf Alike Verweij

1b/
2

Di + do: juf Martine van
der Wind
Ma, di + wo: juf Cobie
van der Weerd

Di + do: juf Martine van der
Wind
Ma + di: juf Cobie van der
Weerd

Di, do + vr: juf Roelie
Buitink
Ma, di + vr: juf Joanne
Verbeek

Do: juf Roelie Buitink

3

Ma, di: juf Joanne Verbeek

Wo: juf Theodora
Gijsbertsen
Do: juf Corine van de
Lagemaat
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Do: juf Corine van de
Lagemaat

Ma, di + do: juf Danielle de Wit

Ma, di + do: juf Danielle
de Wit
(onderwijsassistent)
Ma, di, wo, do, vr: juf
Lisanne Kemp
Di, do: juf Elise van Vliet
(onderwijsassistent)
Ma: juf Loïs Griffioen

4

5

6

7

Di + do: Elise van Vliet
Ma: juf Loïs Griffioen

Di, wo, do, vr: meester
Nathan Veenendaal
Ma, di, wo, vr: juf Anna
van Meijeren

Di, do + vr: meester
Nathan Veenendaal
Ma, di + vr: juf Anna
van Meijeren

Woensdag 14 juli 2021
Donderdag 15 juli 2021

Do: meester Jos
Landwaart
Ma, di, wo: meester Jos
Landwaart

Do: meester Jos
Landwaart
Ma + di: meester Jos
Landwaart

Vrijdag 16 juli

Do + vr: juf Henriëtte
Kemp
Ma, di, do + vr: juf Joke
van Ooijen

8

Ma, di + do: juf Lisanne Kemp

Di + wo: juf Loïs Griffioen

•

•

•
•
•
•

Namens de school: van harte gefeliciteerd met dit rijke
geschenk en Gods’ Zegen toegewenst!
Tenslotte
Morgenochtend (zaterdag) wordt er weer oud papier
opgehaald voor de school. Zet u het oud papier weer aan
de straat?
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

Laatste schoolweek: hoe ziet deze eruit?

Dinsdagavond 13 juli
2021

Tussen-de-middag: met de hele
school pannenkoeken eten
Laatste schooldag, hele school
om 12.15 uur uit.

Geboren
Ma, di, do + vr: juf Joke van
Ooijen
Afgelopen woensdag werd in het gezin van Henk en
Coralien van Vliet een zoon en broertje geboren. Zijn
Di: juf Loïs Griffioen
naam is Nick. En daarmee een broertje voor Thijs en
William die bij ons op school zitten.

Groep 1a zal bestaan uit de kinderen die na 0106-2021 4 jaar zijn of nog worden.
Met ingang van 1 februari 2022 gaat juf
Henriëtte Kemp haar LIO-stage doen in groep 7.
Dit betekent dat zij dan 4 dagen zelfstandig
groep 7 draait, en meester Jos 1 dag groep 7;
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt de
IB-taak verdeeld tussen juf Corine (1 dag) en
meester Jos (1 dag). De verdeling daarin (welke
groepen) wordt nog nader bekend gemaakt;
Kindercoach (juf Theodora): in principe op de
dinsdag;
RT (juf Miriam): op maandag en op vrijdag;
Administratie (Nelleke de Heus): in principe
aanwezig op dinsdag;
Directeur (meester Breugem): in principe
aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag
(andere dagen Vinkeveen).

Maandag 12 juli 2021

Gewone schooldag
Gewone schooldag

Overzicht resterende vakanties en vrije dagen rest
schooljaar 2020-2021
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021
Do + vr: juf Henriëtte Kemp

Verder:
•

Voor groep 8 de laatste
schooldag:
• ’s Morgens komt groep 8 de
school ‘verrassen’....
• ’s Morgens wordt de hele
school getrakteerd op ijs;
• ’s Avonds afscheidsavond
groep 8

’s Morgens gewoon
schoolprogramma
’s Middags Vossenjacht voor de
gehele school
Gewone schooldag
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