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Een week met Corono-perikelen
We zien terug op een schoolweek met (weer) Corona-perikelen. Groep 7 had nog gedeeltelijk afstandsonderwijs en fysiek onderwijs en groep 8 is vanaf gisteren (donderdag) weer live gegaan, voor zover de leerlingen weer uit quarantaine
mochten.
Verschillende gezinnen in Langbroek en omgeving hebben te maken (gehad) met een Corona-besmetting, waardoor ze
in quarantaine moesten. Meester Jos en meester Wolter mochten weer uit quarantaine. Juf Lois mag vanaf vandaag
(vrijdag) weer uit quarantaine. Dankbaar zijn we te horen dat niemand erg ziek is geworden. Daar mogen we de Heere
voor danken.
Juf Lisanne weer op school
Na het overlijden van haar moeder, is juf Lisanne met ingang van afgelopen woensdag weer begonnen in ‘haar’ groep 4.
Moedig...
Dank juf Sieneke en juf Elise
Gedurende de periode dat juf Lisanne zorgverlof had, is zij vervangen door zowel juf Sieneke als juf Elise. Hartelijk dank
daarvoor!
Stage meester Kees
Met ingang van vandaag komt meester Kees van der Kooij iedere vrijdag stage lopen als aankomend gym-docent. Welkom Kees (opnieuw)!
Hoe gaat het met juf Joke (van juf Joke)
Aan u als ouders wil ik even een update geven over mijn gezondheid. Vorige week vrijdag 8 oktober j.l. heb ik mijn laatste van de 15 bestralingen gehad. Ik ben ontzettend dankbaar, omdat ik weinig last heb gehad van de bestralingen. Ik
zie er enorm naar uit om uw kinderen weer te ontmoeten. Daarom hoop ik D.V. na de herfstvakantie mijn werk weer
geleidelijk op te pakken. Ik dank u allen hartelijk voor de enorme hoeveelheid kaarten, die ik heb gehad en voor al uw
gebeden. Het heeft mijn man en mij heel goed gedaan.
Schoonmaakavond
Maandag 25 oktober vanaf 19.00 uur is er weer schoonmaakavond op de school. Alle hulp is welkom....vele handen maken licht werk!
Na de herfstvakantie – ‘binnen brengen van de kleuters’
Vanaf maandag 25 oktober aanstaande gaan we weer iets terug naar voorheen:
• Om 8.35 uur gaat de deur van de Onderbouw open
• En mogen de ouders van groep 1 en 2 hun kind naar de klas brengen
• De kinderen gaan op hun stoel zitten en lezen een boekje
• De ouders gaan gelijk na het ‘binnen brengen’ weer weg.
Voor wat betreft de groepen 3 tot en met 8: we volgen de huidige gang van zaken: de leerlingen verzamelen zich, na het
afgaan van de schoolbel, op de gekleurde groepstegel en gaan vervolgens met de meester of juf naar hun eigen klas.
Andere dag leerkrachten groep 6
• Maandag 25 oktober: leerkracht is juf Jolanda
• Donderdag 28 oktober: leerkracht is juf Anna
MR
Als MR zijn wij blij dat wij kunnen melden dat de vacature binnen de MR is vervuld. Zoals u heeft kunnen lezen stond er
een aantal weken geleden een oproep voor een nieuw MR-lid in de oudergeleding van de MR. Op deze vacature is één
reactie binnengekomen, waardoor er geen sprake is van een verkiezing. Daarom zijn wij blij dat wij kunnen melden dat
Johan van Hell deze lege plek hoopt op te vullen.
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Fietsenkeuring
Dinsdagmorgen 2 november komen de heren van Veilig Verkeer Nederland weer bij ons op school voor de jaarlijkse fietsenkeuring. Wij willen u vragen om de leerlingen van groep 3 t/m 8 de fiets mee naar school te geven voor deze keuring.
De
keuringseisen
op
een
rijtje
Verlichting/Reflectie
alle
fietsen
dienen
voorzien
te
zijn
van:
- Een rode achter-reflector vast aan de fiets. Losse lampjes zijn geen reflectoren, zij hebben geen recht vlak.
- Wielreflectie in de band of tenminste 1 oranje/witte reflector in de spaken van het voor- en achterwiel
Reflectie
in
de
trappers
(2
aan
beide
zijden)
- Een goedwerkend voor- en achterlicht. Geldt niet voor groep 3 en 4. Indien aanwezig worden zijn als extra mee gekeurd.
- Losse batterijverlichting wordt alleen gekeurd bij aanwezigheid
Actie Stichting Stephanos
Wat gaat het goed met de acties die lopen.
De bigbag met flessen begint al gevuld te raken, kinderen zijn druk met klusjes, de pepermunt voorraad op school is
inmiddels op en er komen allerlei leuke acties vanuit de mini ondernemeningen voorbij.
Mochten er nog kinderen thuis dozen pepermunt hebben staan en nu al weten die verkoop ik niet. Lever deze dan zo
snel mogelijk bij de juf of meester in. Dan kunnen andere kinderen die nog willen verkopen, deze doosjes weer verkopen.
Geld mag je dan ook vast inleveren.
De week na de herfstvakantie leveren alle kinderen het geld weer in op school bij de juf of meester. Op vrijdag 29 oktober hopen wij de balans op te maken en weten we met welk bedrag we Stichting Stephanos mogen verblijden.
Mocht u nog meer informatie wensen over stichting Stephanos of de stichting op een andere manier willen ondersteunen als donateur of sponsor? Neem dan een kijkje op de website. www.stephanos.nl
Enkele rooster-wisselen volgende week (week van 25 oktober)
Groep 5
• Maandag 25 oktober, juf Roelie (ipv meester Nathan)
Alvast voor uw agenda:
• Vrijdag 24 december 2021: 19.00 uur > kerstviering hele school in de Hervormde kerk.
Spelletjesochtend
Deze vindt plaats op vrijdagmorgen 3 december a.s. Nadere informatie volgt!
Studiedag dinsdag 26 oktober 2021
Nog even een reminder: dinsdag 26 oktober a.s. hebben de leerlingen geen school. Dit omdat het personeel dan een
studiedag heeft in het kader van mentor-schap. Zoals u weet: de SmdB Langbroek is een opleidingsschool, waarbij het
een voorwaarde is dat de leerkrachten worden opgeleid als mentor. Dit om student-leerkrachten te kunnen begeleiden.
Herfstvakantie
Volgende week is het herfstvakantie. De kinderen hebben een weekje vrij. Een aantal gezinnen gaan ook naar een vakantie-adres. We wensen iedereen een fijne week toe. We hopen dat we na de vakantie weer met de hele school ‘op
school’ kunnen beginnen.
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur
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