Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief Vrijdag 5 november 2021

Uitslag fietsenkeuring van afgelopen dinsdag
Afgelopen dinsdag heeft de fietsenkeuring plaatsgevonden bij ons op school. Veel kinderen hadden de fiets
meegebracht en het zag er keurig uit; dit kregen we terug
van de meneer van Veilig Verkeer Nederland. Ze hebben
veel OK stickers uit mogen delen.

En...de hele schoolomgeving denkt nog lang na aan Stephanos bij het eten van een pepermuntje....
Heel hartelijk dank allemaal!!!!

Heeft uw zoon/dochter een papier met aantekeningen
meegekregen? Ze komen binnenkort nog een keer terug
voor de herkeuring. Zorgt u er dan voor dat de fiets van
uw kind is aangepast op de punten die genoemd zijn? Dan
kan uw zoon/dochter alsnog een OK sticker ontvangen.
Dit laten wij u weten via de nieuwsbrief.

Uitslag Luizencontrole
Geachte ouders, verzorgers,

Opbrengst actie Stephanos
Ook hebben wij afgelopen dinsdag de heer Droppert van
Stichting Stephanos mogen ontvangen op school en een
mooie cheque mogen overhandigen met een heel mooi
bedrag van € 4.265,41. Als dank voor de inzet hebben alle
kinderen een notitieblokje ontvangen.
Wat een enorm bedrag! Wat hebben de leerlingen enorm
hun best gedaan om een hoog bedrag op te halen voor
Stephanos! Ieder leerling deed iets wat hij/zij leuk vond...

Afgelopen maandag heeft de luizencontrole plaatsgevonden. Gelukkig is de school helemaal luis-vrij!
Mvg, het Luizen-team
Start schoolzuivel en schoolfruit
Als school ontvangen wij vanaf maandag 15 november. 20
weken lang schoolzuivel en schoolfruit. Schoolzuivel zou
eigenlijk a.s. maandag al starten, maar er zijn wat opstart
problemen, waardoor dit ook een week door schuift. In de
volgende nieuwsbrief hopen wij u hier meer over te kunnen vertellen.

Vertrek juf Corine
Beste ouders en verzorgers,
Het is alweer ruim tien jaar geleden dat ik als 'echte Langbroekse' op onze mooie School met de Bijbel begonnen
ben. In eerste instantie om stage te lopen. Daarna heb ik in
veel verschillende groepen les mogen geven, iets waar ik
altijd enorm van genoten heb! In de afgelopen drie jaren
kwam daar ook de uitdagende taak als ib'er bij. Naast alle
leerlingen heb ik ook velen van u als ouders persoonlijk mogen leren kennen.
In de afgelopen periode heb ik ontdekt dat ik toe ben aan
een nieuwe uitdaging. En die heb ik gevonden! Per januari
hoop ik aan de slag te gaan als leerkracht op christelijke
basisschool 'De Bron', in Lunteren, als leerkracht van groep
6. Hier kijk ik heel erg naar uit, hoewel het ook dubbel is. Ik
ga na zoveel jaar de 'oude vertrouwde' school verlaten...
de kinderen, het team, en u als ouders. Dat is zeker ook iets
wat ik ga missen, want de grote betrokkenheid bij de
school heb ik altijd enorm gewaardeerd. Tot aan de kerstvakantie hoop ik nog met veel plezier mijn werk te mogen
doen, voordat we echt afscheid gaan nemen.
Hartelijke groet,
juf Corine
Terugkoppeling lessenmarathon gisteren/vandaag
We zien terug op een heel goed verlopen lessenmarathon
met groep 7 en 8! Gisteren (donderdag) tot vanmorgen
8.45 uur: continu een diversiteit aan lessen, prachtig! Ook
heel goed voor de samenwerking binnen de groepen....
En ondertussen bracht u, als ouders, allerlei etenswaren
in de school. Heel hartelijk dank daarvoor. De lessenmarathon is voor herhaling vatbaar...
Terugblik Nationaal Schoolontbijt
Afgelopen dinsdag heeft het schoolontbijt op de school
plaatsgevonden. De kinderen zagen er naar uit, en het
was heel gezellig. Dank ook aan onze Oudercommissie die
deze ochtend ook geholpen heeft!
Leerlingtevredenheidsonderzoek
Conform ons Jaarplan 2021-2022 zullen we in de week

van 29 november a.s. een Leerlingtevredenheidsonderzoek uitvoeren. Dit onder de leerlingen van de groepen 6,
7 en 8. U ontvangt hierover nog nader bericht.
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).
Spelletjesochtend
Deze vindt plaats op vrijdagmorgen 3 december a.s. Nadere informatie volgt!
Nieuwe leerlingen groepen 0-1a
Deze week zijn er 3 leerlingen gestart in groep 0-1a: Mart
van Eck, Max van Beusekom en Marcus Voskamp. 3 jongens in de kleuterklas erbij....welkom!
Meeleven
We leven mee met families Lokhorst en De Bie.
Een oma, mevrouw E. Lokhorst-van de Pol, van een aantal
leerlingen van de school is overleden. Vandaag wordt zij
begraven in Langbroek.
Ook is de overgrootvader, de heer N. de Bie, van een leerling van de school overleden. Morgen wordt hij begraven
in Langbroek.
Beide overledenen zijn zeer bekend en ‘geworteld’ in de
Langbroekse gemeenschap.
Met weemoed staren wij de overledenen na, maar ook
met dankbaarheid voor alles wat zij voor de gemeenschap
hebben mogen betekenen.
We wensen de nabestaanden Gods’ nabijheid en ondersteuning toe.
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

