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Nieuwe leerling groep 1
Lisette Lagerweij is kortgeleden vier jaar geworden. Hartelijk welkom in groep 1! We hopen dat je het snel naar je
zin mag hebben!
Groep 6: ruiling volgende week
Maandag 1 november 2021: juf Jolanda
Donderdag 4 november 2021: juf Anna
Luizencontrole
Volgende week maandag gaan de moeders weer controleren op luizen. Willen jullie geen ingewikkelde haarcreaties
maken en geen gel gebruiken.
Alvast bedankt
Bestuursvergadering met Ledenraad
Volgende week maandagavond 1 november 2021 vergadert het bestuur, voor een deel ook samen met onze Ledenraad.
Vergadering Medezeggenschapsraad
Ook komt volgende week maandagavond 1 november
2021 onze Medezeggenschapsraad in vergadering bijeen.

nodig. Wilt u meehelpen om de kinderen te verwennen
met lekkere snacks? Zoet of hartig, alles is welkom!
Als u dit een leuk idee vindt, kunt u een mail sturen naar
nathan.veenendaal@smdblangbroek.nl met het lekkers
wat u wilt komen brengen en voor hoeveel personen dit
lekkers is.
We hopen dat de kinderen zullen smullen van alle smakelijke snacks!
We zien de mails graag tegemoet!
Hartelijke groet van juf Loïs, meester Jos en meester Nathan
Welkom (stage)meester Frans
Met ingang van volgende week maandag komt Frans van
de Lagemaat stage lopen op onze school. Welkom Frans!
Meester Frans gaat de komende weken meelopen met
groep 6. Hieronder stelt de meester zicht voor…

Lessenmarathon volgende week
Beste ouders,
Zoals u wellicht weet, hebben groep 7 en 8 donderdag 4
november en vrijdag 5 november een lesmarathon. Zij
zullen 24 uur lang lessen volgen, activiteiten doen, creatief bezig zijn en weinig tot niet slapen. Met 37 kinderen
en 7 begeleiders blijven we zo de hele nacht wakker.
Hoe leuk is het om deze kinderen te verwennen voor deze
mooie uitdaging?
Donderdag avond om 22.00u hebben wij met de kinderen
een eetmoment ingepland. Hier hebben wij uw hulp bij

Hallo, ik ben Frans van de Lagemaat en ik kom uit Woudenberg. Daar woon ik met mijn vader en moeder, drie

zussen en mijn oma. Mijn vader is timmerman en op zaterdag help ik mee in het bedrijf.
Ik ben eerste jaar student op de Driestar Hogeschool in
Gouda. Ik kom dit jaar hier in Langbroek stagelopen. Ik
heb er superveel zin in en ik heb al meteen een hele goede
indruk gekregen van Langbroek! Ik hoop jullie snel te zien!
Met vriendelijke groet,
Frans van de Lagemaat

Welkom (stage)meester Jakob
Met ingang van volgende week maandag komt ook Jakob
Osnabrugge stage lopen op onze school. Welkom Jakob!
Meester Jakob gaat de komende weken meelopen met
groep 7. Hieronder stelt de meester zicht voor…
Hallo, ik ben Jakob Osnabrugge, ik ben net 18 jaar en ik
kom uit Woudenberg, net als Frans. Ik ben eerstejaars student op de Driestar Hogeschool in Gouda, ook net als
Frans;)
Ik heb ontzettend veel zin om stage te lopen op jullie
school! Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben!
Even wat persoonlijke informatie zodat jullie me alvast
wat beter leren kennen:
Ik heb 1 broer van 22 jaar, die studeert journalistiek. Mijn
moeder is al 28 jaar juf en mijn vader werkt in de rozenveredeling.
Verder hou ik erg van sporten en heb ik al twee jaar een
relatie met het lieve meisje die bij me op de foto staat!
Zo, dat was weer genoeg gepraat over mezelf, hopelijk tot
snel!
Mvg
Jakob Osnabrugge

Nationaal Schoolontbijt
Aanstaande dinsdag 2 november is het nationaal schoolontbijt en onze school doet hier ook aan mee.
De kinderen nuttigen die morgen het ontbijt op school.
Het enige wat zij hiervoor mee moeten brengen zijn de 4
B's. (Bord, Beker, Bakje en Bestek)
Mocht u meer informatie wensen over het ontbijt, dan is
het veelal terug te vinden op de volgende website.
https://www.schoolontbijt.nl/ouders/
Mochten er verder nog vragen zijn, dan kunt u mailen
naar administratie@smdblangbroek.nl
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 daarvan en goedgekeurd bij een goede zichtbaarheid. Verder dient deze verlichting vast op de fiets aanwezig te zijn. Lampjes aan de kelidng worden dus niet goedgekeurd.
- Reflectoren dienen altijd op de fiets aanwezig te zijn.
Deze zijn ook bij daglicht verplicht.
Remmen
- Tenminste 1 goedwerkende rem. Indien de fiets is voorzien van alleen een voor- en achterhandrem, dienen deze
goed afgesteld te zijn.
Stuur
- Geen overmatige speling op het balhoofd
- Voorzien van goede vastzittende handvatten zonder
opening aan het einde van het stuur.
Trapas en trappers
- Geen grote speling van de trapas
- Geen versleten trappers (pedalen)
Diversen
- Een duidelijk hoorbare bel
- Een deugdelijk en vastzittend zadel
Banden
- Dienen in goede staat te verkeren, zodanig dat het canvas niet zichtbaar is en op voldoende spanning zijn.
Cross-fietsen
Deze voldoen doorgaans niet aan de gestelde eisen i.v.m.

ontbreken van goede reflectie en goed werkende verlichting.
Actie Stichting Stephanos
Wat hebben de leerlingen goed hun best gedaan!
We hebben inmiddels 393 lege flessen in mogen leveren
bij de supermarkten in onze omgeving.
Er zijn heel veel klusjes verricht, perpermuntjes verkocht
en we hebben verschillende acties vanuit de mini-ondernemingen voorbij zien komen.
Volgende week dinsdag 2 november mogen wij het bedrag wat de leerlingen hebben opgehaald overhandigen
aan Dhr. Droppert van de Stichting Stephanos. Daarna zullen wij ook bekend maken welk bedrag er is opgehaald.

Gewijzigde datum kerstviering:
• Donderdag 23 december 2021: 19.00 uur > kerstviering hele school in de Hervormde kerk (onder
voorbehoud van de dan geldende Corona-maatregelen).

Dankdag voor gewas en arbeid
Volgende week woendag 3 november 2021 is het de landelijke Dankdag voor gewas en arbeid, en is de school gesloten. Dit jaar besteden we in de week van Dankdag aandacht aan Gen. 8 : 15-9 : 17, onder het thema ‘Dankend
doorgaan’. In dit Bijbelgedeelte staat de geschiedenis van
Noach centraal. Hierbij leggen we het accent ‘dat de
Heere zorgt’. In woord en lied zullen we daar deze week
aandacht aan besteden.
De plaatselijke Oud Ger. Gem. in Ned. mocht afgelopen
woensdag Dankdag houden. De andere kerken, waar de
kinderen naar de kerk gaan, volgende week woensdag.
We wensen u allen, samen met uw gezin, een gezegende
Dankdag toe.
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,

Spelletjesochtend
Deze vindt plaats op vrijdagmorgen 3 december a.s. Nadere informatie volgt!

Meester Breugem, directeur

Luiers voor Lesbos!
Misschien heb je het al eens voorbij zien komen..
in de maand november is er een landelijke inzamelactie
voor de vluchtelingenkinderen in Lesbos.
Wat kunnen ze goed gebruiken?
- luiers (vooral maat 4,5,6)
- billendoekjes
- sudocrem
Helpt u mee?
De gekochte spullen kunt u deze maand inleveren
van 1 t/m 27 november bij:
Fam. Gardenier,
Klein Jagersteinstraat 15, Langbroek.
Liever doneren?
Kijk op de site: www.luiersvoorlesbos.nl
Alvast hartelijk dank namens de kinderen uit Lesbos!
Groeten, Sieneke Gardenier

