Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 16 juli 2021
Afscheid juf Ineke (van groep 3)
Wat vonden we het fijn dat juf Ineke vorige week
woensdag nog even langs kwam, om ons gedag te zeggen
op school! Met een dienblad vol heerlijke ijsjes...
Wij hebben haar bedankt voor alles wat ze in dit
bijzondere schooljaar voor ons gedaan heeft, in de klas en
op afstand. Wat hebben we veel geleerd..en wat gaan we
graag naar de bieb om nieuwe leesboeken uit te zoeken!
‘Ga met God en Hij zal met u zijn..’, hebben we elkaar
toegewenst.

Wat is het leuk om die enthousiaste kinderen te zien. En
te horen hoe ze elkaar stimuleren tot het lezen van een
boek.
Afgelopen weken zijn wij hard aan de slag geweest met
het regelen van boeken voor de groepen 5 tot en met 8.
En het is gelukt! Zoals u kunt zien 3 volle kasten met
boeken en dan hebben we nog een kast met de boeken
voor groep 1 en 2. Ouders die boeken hebben
geplastificeerd hartelijk bedankt!

Beste juf Ineke, wij hopen dat de rust u goed zal doen en
wensen u een fijne zomervakantie!

En daarmee is de bibliotheek voor de groepen 1 tot en
met 8 klaar! Volgend schooljaar kunnen we starten met
het uitlenen van de boeken.

Groetjes van groep 3

Afscheid juf Marja

Psalmrooster nieuwe schooljaar 2021-2022
Het is traditie van onze school dat de psalmen die we de
leerlingen wekelijks aanleren, worden gezongen in de
Hervormde gemeente Langbroek, de Oud. Ger. Gem. in
Ned te Langbroek, evenals (met ingang van het nieuwe
schooljaar) de Ger. Gem. Zeist. Fijn, dit laat de
betrokkenheid school-kerk zien.
Het psalmrooster 2021-2022 is gereed, fijn!
Bibliotheek in nieuwe schooljaar (van juf Nelleke en juf
Elise)

Ongeveer 3 maanden terug is de bibliotheek gestart voor
de groepen 3 en 4.

Vanmorgen, vrijdag, heeft juf Marja afscheid genomen
van ‘haar eigen groep 3’. De kinderen hebben de juf in het
zonnetje gezet, en juf Marja heeft er een gezellige
morgen voor de kinderen van gemaakt.

Voor alle data geldt: D.V.

Afgelopen maandagmiddag hebben we als team afscheid
genomen van juf Marja. Marja was/is een juf met veel
ervaring; als school zijn we dankbaar dat ze de afgelopen
jaren bij ons mocht werken.
Het afgelopen jaar was voor Marja een moeilijk jaar:
getroffen door Corona, in combinatie met een langdurig
hersteltraject. We zijn dankbaar dat het beter met haar
gaat, en we hopen van harte dat zij verder zal herstellen.
Wij danken haar voor alles wat ze voor de school heeft
mogen doen en wensen haar Gods’ Zegen toe.

Afscheid van juf Fennelien
Dag allemaal,
Na 20 weken is er een einde gekomen aan mijn Lio-stage
in groep 5. Ik heb het erg naar mijn zin gehad en samen
hebben we veel geleerd. Volgend jaar hoop ik groep 6 les
te gaan geven op de Ruitenbeekschool in Lunteren.
Ik wens iedereen een fijne vakantie en alle goeds toe voor
het volgende schooljaar.
Groetjes,
juf Fennelien
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
Jaaropening schooljaar 2021-2022
De jaaropening van het schooljaar 2021-2022 vindt plaats
op DV donderdagavond 2 september om 19.30 uur in de
school. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.
Terugblik schoonmaakavond afgelopen maandag 12 juli
Afgelopen maandagavond heeft een groep moeders de
school met bezemen gekeerd; heel hartelijk dank
daarvoor! En zelfs waren er enkele jongens uit het dorp
die de juf kwamen helpen....dank!

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
Lokaalwissel groepen 3 en 7
Vanwege het grote aantal leerlingen in de nieuwe groep
3, voeren we voor het schooljaar 2021-2022 een
lokaalwissel door:
• De nieuwe groep 3 gaat in het lokaal van de
huidige groep 7 (lokaal meester Jos);
• De nieuwe groep 7 gaat in het lokaal van de
huidige groep 3 (lokaal juf Marja en juf Ineke).
Hierdoor heeft de nieuwe groep 3 meer ruimte, alsook
voor de inrichting van themahoeken.
Rapporten
Vandaag, vrijdag, hebben alle kinderen hun rapport
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meegekregen!
Juf Joanne jarig
Gisteren, donderdag, was juf Joanne jarig. En natuurlijk
hebben we haar, tijdens het eten van de pannenkoeken,
met de hele school toegezongen!

van de leerlingen van groep 8. Dit, vanwege Corona, in de
ruime hal bij de fa. Van der Wind in Werkhoven (waarvoor
dank!).
En zo hebben we onze groep 8-ers uitgezwaaid. We
wensen hen heel veel succes in het voortgezet onderwijs
en Gods’ Zegen.
Formatie nieuwe schooljaar 2021-2022
Gr
1a

1b/
2

3

Ochtend
Ma + vr: juf Alike
Verweij

Middag
Ma: juf Alike Verweij

Di + do: juf Martine
van der Wind

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

Ma, di + wo: juf
Cobie van der Weerd

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

Do: juf Roelie Buitink
Ma, di: juf Joanne
Verbeek

Wo: juf Theodora
Gijsbertsen

Heerlijk pannenkoeken eten
Gistermiddag, donderdag, wat was het weer gezellig:
pannenkoeken eten met de hele school! Vanwege de
regen hebben we dit maar binnen gedaan....

4

Heel hartelijk dank aan alle pannenkoeken-baksters!

5

6

7

Afscheid groep 8
Afgelopen dinsdagavond hebben we afscheid genomen

Do: juf Corine van de
Lagemaat

Do: juf Corine van de
Lagemaat

Ma, di + do: juf
Danielle de Wit
(onderwijsassistent)
Ma, di, wo, do, vr: juf
Lisanne Kemp

Ma, di + do: juf Danielle
de Wit

Di, do: juf Elise van
Vliet
(onderwijsassistent)
Ma: juf Loïs Griffioen

Di + do: Elise van Vliet

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

Di, do + vr: meester
Nathan Veenendaal

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

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

Do + vr: juf Henriëtte
Kemp

Do + vr: juf Henriëtte
Kemp
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Ma, di + do: juf Lisanne
Kemp

Ma: juf Loïs Griffioen

Ma, di + vr: juf Anna
van Meijeren

8

Ma, di, do + vr: juf
Joke van Ooijen

Ma, di, do + vr: juf Joke
van Ooijen

goede zomervakantie toe, en bidden om Gods’ bewaring
tijdens deze zomerperiode.

Di + wo: juf Loïs
Griffioen

Di: juf Loïs Griffioen

Alle leerlingen verwachten we weer op DV maandag 30
augustus a.s. om 8.45 uur!
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!

Verder:
•
•
•
•
•
•

IB-midden-bovenbouw: meester Jos (op vrijdag);
IB-onderbouw: juf Corine (op maandag);
Kindercoach: juf Theodora (op dinsdag);
RT: juf Miriam (op maandag en vrijdag);
Administratie (Nelleke de Heus): in principe
aanwezig op dinsdag;
Directeur (meester Breugem): in principe
aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag
(andere dagen Vinkeveen).

Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

Overzicht resterende vakanties en vrije dagen rest
schooljaar 2020-2021
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021
Van wind naar watt (door groep 6)
Wij vonden de escaperooms heel leuk. Soms was het best
moeilijk maar met de hele klas kwamen we er wel
achter!!
We dachten we zullen wel niet winnen want er deden
echt super veel scholen mee, maar alsnog zijn we 🥈
geworden echt bizar!! We kregen allemaal een certificaat
en voor de hele klas een lego pakket van een windmolen.
Het was ook super leuk om de windmolen in elkaar te
zetten. Hij is wel 1 meter en hij draait echt!!

Programma voor de kinderen van groep 3/4/5

Tenslotte
Het is zomervakantie. Een intensief schooljaar ligt achter
ons; we hebben het eea erover geschreven in de
schoolkrant die vandaag aan de kinderen is meegegeven.
We danken de Heere voor Zijn bewarende hand.
We wensen u allen, samen met uw kind/kinderen, een
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Programma voor de kinderen van groep 6/7/8
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