Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief vrijdag 11 maart 2022

Grasveld nog even dicht
Alhoewel het prachtig (lente)weer is, houden we het grasveld nog even dicht, zodat de grasmat nog even kan aansterken. Nadat deze 2 keer is gemaaid, kan de mat open
voor de leerlingen..... Dus nu nog even afwachten....
Hulp voor Oekraïne
De kinderen op school zijn bezig geweest voor de mensen
in Oekraïne. Groep 2, 3 en 5 hebben prachtige kleurplaten
gekleurd. Groep 6 heeft mooie kaarten geschreven, groep
7 heeft een brief geschreven in hun eigen taal. Zo zijn de
meeste groepen bezig geweest om aan de mensen daar te
laten weten dat we aan ze denken en voor ze bidden.

Biddag-Sing-In afgelopen vrijdag
We zien terug op een mooie Biddag-Sing-In vandaag. Met
alle leerlingen van de school hebben we nagedacht over
Daniël; hij bleef bidden tot zijn God, ondanks alle omstandigheden. Vandaag hebben we heerlijk liederen en psalmen gezongen vanuit dit Biddag-thema ‘Blijven bidden’
(Daniël 6: 11). Fijn dat het dit jaar weer kon en mocht!

Leerkracht-wissel groep 1b/2
Na de mei-vakantie (dus vanaf maandag 9 mei 2022) komt
er een leerkracht-wissel in groep 1b/2 voor de donderdag
en de vrijdag. In dit schooljaar heeft juf Roelie ons als tijdelijke leerkracht geholpen. Nu komt juf Anneleen (van
Doorn) in april a.s. weer terug van het zendingsveld.
Dus na de mei-vakantie (en tot de zomervakantie) is juf Anneleen de leerkracht van groep 1b/2 op de donderdag en
de vrijdag.
Op een later moment nemen we nog afscheid van juf Roelie.
Juf Martine
Volgende week donderdag 17 maart neemt juf Martine afscheid van haar groep 0-1a. Immers, de week daarop gaat
ze met zwangerschapsverlof.

Klusdag
herinrichting
schoolplein
Afgelopen zaterdag 5 maart hebben we een eerste stap gezet met het herinrichten van het schoolplein. We zijn begonnen met de achtertuin van de school, waar 3 plateautjes zijn gerealiseerd voor het kunnen houden van ‘buitenlessen’ voor de kinderen, en waar de kinderen met de leerkrachten kunnen lunchen.

rondom onze school? Dan zijn wij op zoek naar u.
De aanmelding zien wij dan graag, voor vrijdag 25 maart
2022, tegemoet via administratie@smdblangbroek.nl

Dank voor de vele handen die hebben geholpen. Wat nog
rest is het aanbrengen van beplantingen aan de achterzijde
van de school, alsmede het plaatsen van bankjes voor de
buitenklassen. En daarna gaat de werkgroep schoolplein
aan de slag met planvorming voor de zijkant en de voorkant van de school. Dus: de komende periode staat er nog
veel te gebeuren!

Leerkracht-wissel groep 6 volgende week
 Maandag: juf Jolanda
 Donderdag: juf Anna

Een foto overzicht vindt u aan het einde van deze nieuwsbrief.
Hulp gevraagd voor plaatsen hek langs slootkant
Nadat de eerste stap is gezet, komt er nu een vervolg met
het plaatsen van een hek langs de slootkant. De achterkant
van de school willen we voor Koningsdag proberen af te
ronden. Wie wil ons een avondje helpen met het plaatsen
van het hek langs de slootkant? Opgeven hiervoor kan bij
Arjan
Spies
06-51924960

Vervanging groep 5 volgende week donderdag 17 maart
2022
Meester Wolter (ipv meester Nathan)

Schoolmelk volgende week
Volgende week krijgen de kinderen weer melk aangeboden tijdens het overblijven. Wil uw zoon/dochter hier gebruik van maken, dan moeten ze zelf hiervoor een beker
meenemen.
Schoolfruit volgende week
Wilt u ons helpen met het verdelen/snijden van het
schoolfruit? Aanmelden hiervoor kan via Parro.

Hulpouder (of grootouder) gevraagd
Op school zijn vaak heel veel klusjes. Een kapot fietsje, iets
wat opgehangen moet worden, een deurtje wat niet meer
sluit enz. Hiervoor zijn wij op zoek naar een hulpouder/grootouder die ons hierbij op vrijwillige basis wil helpen.
Heeft u interesse? Wij zien uw mail graag tegemoet administratie@smdblangbroek.nl
Uit de vergadering van de Oudercommissie (afgelopen
dinsdag)
Dinsdagavond heeft de Oudercommissie weer vergaderd,
wij zijn altijd weer blij dat er ouders zijn die ons willen helpen en ondersteunen bij verschillende activiteiten.
Deze keer is de sponsorloop Wandelen voor water, Koningsspelen en de aubade op Koningsdag besproken.
Voor Koningsdag is er gisteren een oproep uitgegaan of er
interesse is via Parro. Wilt u deze voor ons invullen?
Helaas hebben Hannie de Kruijf en Adriana Verwaal aangegeven na dit schooljaar te willen stoppen met de Oudercommissie. Verschillende jaren hebben deze 2 dames zich
ingezet voor onze school, waar wij heel blij mee zijn en het
natuurlijk ook jammer vinden dat ze hier mee stoppen. Bedankt alvast voor jullie inzet de afgelopen jaren.
Nu zijn wij op zoek naar 2 nieuwe leden die onze Oudercommissie willen komen versterken. Wilt u als ouder meehelpen/meedenken met de verschillende activiteiten

DOORSTART MUSEUMLESSEN MET VIKINGSCHIP
Al jaren komen er scholen uit Wijk, maar ook uit andere plaatsen, naar Museum Dorestad om lessen
over Scherfgoed (groep 1 t/m 4) en de Vikingen
(groep 5 t/m 8) te volgen. De laatste twee jaar was
het veel minder, dat snapt u.
Er wordt echter hard gewerkt om dit jaar weer een
mooi programma op te zetten, met als mooie aanvulling het Vikingschip. Kijk op de website van Museum Dorestad (www.museumdorestad.nl) en lees
daar meer over de inhoud van de museumlessen.
De lessen over de Vikingen worden op school voorbereid met diverse educatieve materialen uit de

schoolkist. De museumles geeft daar op een heel
praktische manier een vervolg aan en natuurlijk
wordt er een tochtje met het Vikingschipschip gemaakt. Kun je nog een mooiere les over Vikingen bedenken?
Na Corona zijn er echter ook vrijwilligers van het museum gestopt, en die hebben we echt nodig om een
mooi en verantwoord programma te kunnen bieden.
Daarom deze vraag:

WIE WIL MEEDOEN BIJ DE UITVOERING VAN DE
MUSEUMLESSEN?
Op dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen scholen
een les boeken. Zo’n les bestaat uit 3 blokken van 3
kwartier. De vrijwilligers vertellen over een onderwerp en begeleiden kinderen bij de activiteiten.
Bent u trots op alles wat Wijk geschiedkundig te bieden heeft? Bent u ouder, opa, oma of oppas van een
kind dat op school zit? Vindt u dat dit soort activiteiten een goede aanvulling zijn op de schoollessen?
Heeft u tijd om mee te helpen bij deze lessen? Meld
u dan aan!
Natuurlijk is er informatie en educatief materiaal beschikbaar. Op de site van het Dorestadmuseum kunt
u eveneens een beschrijving van de lessen vinden.
Ook wordt iedereen ingewerkt, zodat we uiteindelijk
kunnen beschikken over een goede ploeg vrijwilligers.
In 2018 hebben ongeveer 1300 kinderen een les gevolgd. Nu we ook het schip erbij hebben, streven we
naar een aantal van 1500 kinderen uit zowel basisals voortgezet onderwijs.
Aanmelden kan bij José van der Lee-Bekker (museum), 06-42478372 of josevanderleebekker@gmail.com en bij Kees Sterrenburg (vikingschip), 06-51880326 of kees@vikingschipdorestat.nl.
Eerste Contactavond
Volgende week donderdag 17 maart 2022 is de eerste
contactavond van dit kalenderjaar. Via Parro heeft u zich
hiervoor in kunnen schrijven. De volgende is dinsdag 22
maart 2022.

Tenslotte
Aanstaande zaterdag wordt er weer oud papier opgehaald
ten bate van onze school. Zet u het oud papier weer buiten? Dank!
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

Beste ouder/verzorger,
Vorige week was het voorjaarsvakantie, voor het eerst was er in Langbroek vakantie-BSO op
dinsdag en donderdag. We vertellen u graag over hoe gezellig het was;
De BSO ging open om 7.30 en daar kwamen de eerste
kinderen al aan. Met veel zin kwamen ze spelen. Daar
ging de eerste al de bouwhoek in om met de Kapla te
spelen. Al snel stond de eerste brug en toren al
overeind. Daar ging de bel weer. Er kwamen nog meer
kinderen spelen. Alleen deze kinderen konden hun jas
en schoenen even aan laten want we gingen gelijk op
pad. Met een tas vol lekkers konden we gaan, de auto
in. De kinderen waren erg nieuwsgierig naar waar we heen zouden gaan. Naar het bos, naar de
dierentuin? Nee dat was het allemaal niet. Het was naar de indoorspeeltuin. Daar hadden ze heel
veel zin in. Zeker toen het onderweg ook nog wat begon te regenen. Binnen hebben de kinderen
eerste wat gedronken maar eigenlijk hadden ze er geen tijd voor. Nee spelen dat wilden ze graag.
Tussen het spelen door en werd en zo nu en dan wat gegeten en gedronken. Gelukkig konden elk
moment zelf drinken en fruit pakken. Het brood eten dat moest toch wel echt gezamenlijk
gebeuren. Na het bidden werd er dan ook goed gegeten. En konden de kinderen even bij komen.
Maar de eerste stond al weer te wiebelen. Nog even wachten totdat de laatste klaar is. Nou voor
hun gevoel was de laatste eindelijk klaar en na gedankt te hebben waren de kinderen ook al weer
snel verdwenen. De kinderen hebben heel lang en veel gespeeld. We waren er rond 9.30 en eindelijk
met frisse tegenzin gingen we rond 17.30 weer terug naar de BSO.
Ook op donderdag stonden er weer kinderen voor de
deur. Ze kwamen fijn spelen. De knutseltafel stond
klaar en daar werd dan ook gelijk gebruik van
gemaakt. Alle kinderen hebben een mooie kaart voor
iemand anders gemaakt. Er werd geknipt, gekleurd
en geplakt. Iedereen wist wel iemand voor wie ze
wat zouden maken. Voor oma want die was alleen,
maar ook voor mama omdat ze zo lief is en zelfs de buurvrouw werd niet vergeten. Na wat gegeten
te hebben zijn ook deze kinderen er even op uit geweest, ondanks de kou. Deze keer naar de
natuurspeeltuin in Cothen. Daar hebben de kinderen ook een hele poos samen gespeeld. Wat was
het leuk om daar ook nog een klasgenootje te zien! Ook die mocht mee spelen. Na het brood eten

werd er buiten op het schoolplein gespeeld maar ook binnen met de auto’s. Wat hadden ze er veel
en als ze kapot waren werden ze weer gemaakt. Voor de afwisseling werd er nog een bakje
gemaakt van klei. Deze mogen de kinderen, als deze klaar is, geven aan iemand met een bloembol
erin. Omdat ieder geliefd is en mag groeien en bloeien in Zijn liefde en met elkaar.

Het nieuwe thema is deze week begonnen. Het nieuwe thema is Voor jou. Hier gaan we 4 weken
mee werken en leren. In dit thema staat de naasten centraal. Wat kunnen we voor de ander
betekenen. Voor u/jou. Waar denk je dan aan. En wat zou je kunnen doen. Binnen dit thema willen
we kinderen ook kennis laten maken met de mensen die alleen en misschien ook wel eenzaam zijn.
Ook hier in Langbroek zijn er mensen die eenzaam zijn of alleen. We gaan iets doen of maken voor
hen, zodat we ze kunnen laten weten dat we als BSO maar ook de kinderen zeker aan hun denken.
De activiteiten

Week van 7 maart tot 10 maart: Woordweb maken over u/ jou en een mooie kaart om weg te
geven.

Week van 14 maart tot 18maart: Levend spel of samen een spaghetti toren bouwen
Week van 21maart tot 25 maart: Samen koken
Week van 28 maart tot 1 april: Bloembakje maken van
klei.
Het thema Voor jou werd deze vakantie al goed in
gebruik genomen. In de speeltuin zorgden ze echt voor
elkaar, het groepje kinderen trok met elkaar op. Er werd
samen een mooie huis gebouwd en veel ballen erom
heen. Deze is voor jou werd hierbij vaak genoemd. Wat is
dat mooi om te zien dat de kinderen van de BSO ondanks
dat ze niet allemaal bij elkaar in de klas zitten toch er voor elkaar zijn en zorgen. Ook op de BSO
kwam het thema weer naar voren; samen spelen, samen knutselen en samen eten en drinken.
Hierbij hielpen ze elkaar en werden er met elkaar mooie verhalen gedeeld.
Groetjes van Maaike en alle kinderen van de BSO.

Op de donderdagen komt Melissa Eijkelkamp ons team versterken in Langbroek.
Zij stelt zich hieronder graag aan u voor;

Hoihoi allemaal,
Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Melissa, ik ben 22 jaar jong en
kom uit het mooie dorp Scherpenzeel. Ik heb al een aantal jaar bij
de BijdeHandjes gewerkt alleen hier toen even een uitstapje
gemaakt. Echter begon ik het zo te missen dat ik weer terug ben
gekomen ;)
Vanaf nu mag ik het team weer komen versterken en zullen jullie
mij op de groep zien staan.
Naast dit mijn werk heb ik nog een aantal hobby's waar ik graag
mee bezig ben, zoals: paardrijden en leiding geven bij de
jeugdbrandweer.
Mochten jullie verder nog iets willen weten of gewoon gezellig
willen kletsen, spreek me gerust aan!
Ik zal jullie vast snel zien!
Groetjes,
Melissa
Wilt u meer informatie over de BSO of heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op. Wilt u uw
kind(eren) inschrijven? Dit kan geheel kosteloos en vrijblijvend via onze website
www.bijdehandjes.info
Ik wens u alvast een goed weekend toe.
Hartelijke groet,
Linda Poenaru
Locatiemanager
linda@bijdehandjes.info l 06-57219698

