Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief vrijdag 1 april 2022

Verkeersdiploma gehaald
Dinsdag 29 maart was een mooie dag voor groep 7. De juf
is enorm trots op haar groep! Want iedereen is in 1x
geslaagd! Dat hebben ze ontzettend goed gedaan. Nu op
naar het praktijkexamen op 14 april.
Voor het praktijkverkeersexamen zoeken wij nog 2 ouders
die willen helpen. Wij zijn als school verplicht 2
hulpouders aan te bieden. Aanmelden kan Parro.
Naar de supermarkt
Hoe kunt je aan de verpakking zien hoeveel suikerklontjes
erin zitten? Is een product écht gezond(er) als erop staat
dat er minder vet in zit? En hoeveel is eigenlijk de 250
gram groente die je elke dag ‘moet’ eten? De kinderen uit
groep 6 hebben deze week het antwoord op deze (en nog
heel veel andere) vragen gezocht in de supermarkt. Het
was een geslaagd én leerzaam uitjes als afsluiting van de
voedingslessen van de Voel Jij Je Lekker Tour.

Stage meester Frans
Met ingang van volgende week komt meester Frans weer
stage bij ons lopen. Dit keer in groep 8.
Stage meester Jacob
Ook meester Jacob komt weer bij ons op school. Nu in
groep 2.
Groep 0-1a: vervanging volgende week
• Maandag 4 april 2022: juf Elise (ivm ziekte juf
Alike).
Oudercommissie
Zoals u in de voorgaande nieuwsbrieven heeft kunnen
lezen zochten wij 2 nieuwe leden voor de
oudercommissie. Wij zijn blij dat wij u mogen laten weten
dat wij 2 aanmeldingen hebben mogen ontvangen.
Welkom Lydia Imminkhuizen en Corine van Laar, fijn dat
jullie je beschikbaar hebben gesteld en ons komen
versterken.
Wenmorgen; 29 juni 9.00-12.00
Voor de leerlingen die na de zomervakantie bij ons op
school mogen starten in groep 1 staat de wenmorgen op
29 juni gepland. De leerlingen die hiervoor in aanmerking
komen ontvangen eind mei de uitnodiging hiervoor.

Vooruitblik Koningsdag-2022

Juf Danielle geslaagd
Een paar weken geleden is juf Danielle geslaagd voor de
opleiding Onderwijsassistent. En daarmee is ze volledig
gecertificeerd Onderwijsassistent op onze school. Wat
een prestatie, van harte gefeliciteerd!

De voorbereidingen voor Koningsdag-2022 zijn al in volle
gang. Op een later moment hoort u nog meer.
Voor nu is het wel handig al weet te hebben van het
programma op Koningsdag:
8.45 uur:
verzamelen op school en vertrek naar
het Koningsplein te Langbroek, onder begeleiding van de
Fanfare;
9.00-9.20uur:
Aubade
9.20 uur:
Teruglopen naar de school
9.30-11.00 uur: Gezellig koffie/thee/fris drinken op het
schoolplein met de oranje-tompouce.
Verder is er koekenverkoop en is er
kleedjesmarkt op het schoolterrein.

Juf Henriëtte geslaagd
Vorige week heeft juf Henriëtte gehoord dat ze voor alle
opdrachten in het kader van de PABO-opleiding is
geslaagd. En daarmee heeft ze haar PABO-opleiding op
zak. Van harte gefeliciteerd!

Koeken bestellen en aanmelden voor de kleedjesmarkt?
Klik hier
Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
:
maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie
:
maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
:
maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede vrijdag/ Pasen
:
vrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie
:
maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart
:
donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren:
: maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
:
maandag 10 juli 2023 t/m vrijdag 18 augustus 2023
Start oudertevredenheidsonderzoek
Iedere school is eens in de zoveel tijd verplicht om aan de
ouders te vragen hoe tevreden zij zijn over een aantal
zaken binnen de school. Bij deze willen wij u vragen om
het oudertevredenheidsonderzoek voor onze school in te
vullen. Dit kan tot en met vrijdag 8 april a.s. U helpt ons
hier heel erg bij.

https://forms.office.com/r/GbW4h31a7R

Wonderlijk gemaakt
Beste ouders,
Tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie geven we
op school de lessen vanuit ‘Wonderlijk gemaakt’ (seksuele
vorming). Vorig jaar zijn deze lessen ook gegeven.
We zullen teruggrijpen op de stof van vorig jaar en de stof
die voor het huidige schooljaar op het programma staat
met de leerlingen doornemen.
Jullie als ouders hebben vorig schooljaar een boekje
ontvangen met daarin een overzicht wat er in iedere
groep behandeld hoopt te worden.

Op deze manier kunnen jullie ook vooraf of achteraf
hierover het gesprek aangaan met jullie kinderen.
Daarom hopen wij als leerkrachten dit vanaf maandag 21
maart pas aan te bieden, zodat jullie nog even de tijd
hebben mochten jullie het nog niet besproken hebben
met jullie kind(eren).

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

Wandelen voor water
De groepen 5 t/m 8 gaan 6 km wandelen voor Wandelen
voor water. Waarom 6 km deze komt overeen met het
aantal kilometer dat ze gemiddeld moeten lopen voor
schoon water in Azië en Afrika.

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.

De kinderen hebben de sponsorformulieren ontvangen
om sponsors te zoeken. Op vrijdagmiddag 8 april, zullen
de kinderen de 6 km gaan lopen.

Heeft u interesse? Wij zien uw mail graag tegemoet
administratie@smdblangbroek.nl

Flessenactie / Wandelen voor water
De bovenbouwklassen van onze school doen mee met de
actie ‘Wandelen voor water’. Groep 3 en 4 doen een
alternatieve actie, omdat de wandelafstand voor hen te
groot is.
We zijn gestart met het inzamelen van statiegeldflessen.
Deze flessen mogen de kinderen thuis verzamelen en
daarna inleveren op school. De actie loopt tot en met
vrijdag 8 april.
Willen jullie liever zelf de statiegeldflessen al inleveren en
mag uw zoon/dochter het statiegeldbonnetje mee naar
school nemen? Dat kan en mag natuurlijk ook!
Wij, juf Joanne en juf Lisanne, sorteren de flessen op
school. Als er ouders zijn, die ons willen helpen met het
inleveren van al deze flessen: graag! Aanmelden hiervoor
kan bij een van beide juffen.
Hartelijke groet,
juf Joanne & juf Lisanne

Eerstvolgende Inloopmiddag ouders
Het ‘mag’ weer: de inloopmiddag voor de ouders. De
eerstvolgende keer is op dinsdag 12 april 2022 om 15.15
uur. Welkom!
Gebedsgroep
Aanstaande maandagmorgen komt de gebedsgroep van
de school weer bijeen.
Schoolmelk volgende week
Volgende week krijgen de kinderen weer yoghurt
aangeboden tijdens het overblijven. Vanaf donderdag is
er melk/karnemelk aanwezig. 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.

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

