Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief vrijdag 8 april 2022

Schoonmaakavond
Volgende week maandagavond 11 april 2022 is er (na
lange tijd) weer de schoonmaakavond. Dit van 19.0021.00 uur. Vele handen maken licht werk. Komt u/jij
allemaal weer? Welkom!

Afscheid juf Roelie
Volgende week donderdag 14 april 2022 wordt in groep 2
afscheid genomen van juf Roelie. Dit is handiger dan in de
week daarop, in verband met de Koningsspelen.
Vooruitblik Koningsdag-2022

Vervolg herinrichting Schoolplein
Het vervolg van de herinrichting van het schoolplein ziet
er als volgt uit:
• Vóór Koningsdag wordt het gras aan de
achterzijde van de school opnieuw ingezaaid,
bankjes geplaatst op de 2 plateautjes, hek bij de
sloot geplaatst, zand aan zijkant school naar
zandbak gebracht;
• Na Koningsdag komt de werkgroep weer bijeen.
Dan maakt de werkgroep een plan voor
aanpassing van het schoolplein aan de voorzijde >
dit kan hopelijk in de zomervakantie of na de
zomervakantie worden gerealiseerd;
Hulp gevraagd
In het verlengde van het bovenstaande: donderdag 21
april aanstaande gaan we van 18.30-20.30 uur het
hekwerk verzetten en de bankjes voor de plateautjes
maken en plaatsen. Wie kan/wil meehelpen? Graag
uw/jouw aanmelding bij Arjan Spies: 06-51924960. Vele
handen maken licht werk....dank!
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.
Crea-middag-Pasen
Volgende week dinsdagmiddag 12 april 2022 is het de
zogenaamde Crea-middag-Pasen. Iedere klas gaat aan de
slag om mooie werkjes te maken!

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.
Koeken bestellen en aanmelden voor de kleedjesmarkt?
Klik hier
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
Welkom
Beste Ruben van Laar, hartelijk welkom in groep 0/1. Leuk
dat je nu ook 4 jaar bent en bij ons op school zit!
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.
De kinderen hebben de sponsorformulieren ontvangen
om sponsors te zoeken. Op vrijdagmiddag 8 april, zullen
de kinderen de 6 km gaan lopen.
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.
Wat gaan we doen om met groep 3 en 4 toch ons steentje
bij te dragen?
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.
We hopen op enthousiaste verzamelaars en een mooie
opbrengst!
Hartelijke groet,
juf Joanne & juf Lisanne

Studiedagen schooljaar 2022-2023
Voor het komende schooljaar staan de volgende
studiedagen (onder voorbehoud) op de planning. Dan
kunt u hier alvast rekening mee houden.
Maandag 3 oktober 2022
Dinsdag 17 januari 2023
Donderdag 23 maart 2023
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
Afscheid juf Elselinde
Volgende week dinsdag 12 april 2022 is de laatste
stagedag van juf Elselinde. Haar stage zit erop. Dank voor
je inzet voor de school! Veel succes in je nieuwe stage op
de SBO-school in Barneveld!
Afscheid juf Renske
Volgende week woensdag 13 april 2022 is de laatste
stagedag van juf Renske. Ze gaat nu weer de
schoolbanken in bij het Hoornbeeck College. Dank Renske
voor je hulp en inzet voor de school!

Geboren
Op zondag 27 maart jl. is in het gezin van Eric en Aline
Spies een meisje geboren. Haar naam is Elise. En daarmee
een zusje voor Matthias, Joël en Mirthe. Namens de
school: van harte gelukgewenst met de geboorte van Elise
en Gods’ Zegen toegewenst.
Inloopmiddag ouders
Volgende week dinsdag 12 april 2022 is er weer een
inloopmiddag in de school. Welkom! Dit van 15.15-15.45
uur.
Oud papier
Morgen, zaterdag 9 april 2022, wordt het oud papier weer
opgehaald, ten bate van de school. Zet u het weer aan de
weg?
Schoolmelk volgende week
Volgende week krijgen de kinderen weer melk/karnemelk
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.
Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

