Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief donderdag 14 april 2022

Goede Vrijdag
Morgen is het Goede Vrijdag. Een christelijke feestdag,
waarbij we als christenen stil mogen staan bij het lijden en
sterven van de Heere Jezus. Deze dag is er geen school.
Maandag Tweede Paasdag
In verband met Tweede Paasdag is de school aanstaande
maandag ook dicht. Alle kinderen verwachten we weer
dinsdag 19 april om 8.45 uur.
Route-8 (groep 8)
D.v. dinsdag 11 april vindt de Route-8 eindtoets plaats. Dit
is in plaats van de oorspronkelijke eindcito. De leerlingen
werken hierbij zelfstandig via een computerprogramma
dat vragen aanpast naar hun niveau. De uitslag volgt na
enkele weken en die zullen we dan ook met ouders en
leerlingen delen.
Terugblik Wandelen voor Water

Vorige week vrijdag 8 april 2022 hebben we met de groepen 5 tot en met 8 een prachtige wandeling gemaakt. Het
was ontzettend gezellig met elkaar en we hebben veel plezier gehad. Halverwege de tocht werden we opgewacht
door twee moeders uit de oudercommissie die ons voorzagen van drinken, chips en een snoepje. De afgelopen weken hebben de leerlingen zich laten sponsoren, en dit
moest natuurlijk verzilverd worden. Er is al veel binnen gekomen, maar de definitieve eindstand laat nog even op zich
wachten. We hopen met elkaar op een mooi bedrag om zo
leeftijdsgenoten wereldwijd te helpen in hun watervoorziening. Het was een geslaagde middag.
Vervolg herinrichting Schoolplein
Afgelopen week is alles achter de school weer ingezaaid.
Volgende week donderdagavond 21 april 2022 worden de
bankjes geplaatst op de 2 plateautjes, wordt het hek bij de
sloot geplaatst en wordt het zand aan de zijkant van de
school naar de zandbak gebracht.
Hulp gevraagd
In het verlengde van het bovenstaande: donderdag 21 april
aanstaande gaan we van 18.30-20.30 uur aan de slag. Wie
kan/wil meehelpen? We hebben nog maar 1 aanmelding....wie volgt? Graag uw/jouw aanmelding bij Arjan
Spies: 06-51924960. Vele handen maken licht werk....dank!
Terugblik Crea-middag-Pasen
Afgelopen dinsdagmiddag 12 april 2022 was het Crea-middag-Pasen. In alle groepen hebben de leerlingen hard gewerkt om prachtige werkjes te maken!
Koningsspelen
Volgende week vrijdag 22 april 2022 zijn de landelijke koningsspelen, en zo ook op de School met de Bijbel Langbroek. Een prachtig spelprogramma voor deze dag ligt
klaar. De school begint gewoon om 8.45 uur en gaat (voor
alle groepen) om 12.15 uur uit.

Bedankt helpers schoonmaakavond
Afgelopen maandagavond 11 april 2022 hebben 8 moeders
geholpen om de school schoon te maken. Heel hartelijk
dank voor jullie hulp!
Geen schoolfruit meer
De aankomende week is de laatste keer dat wij als school
fruit geleverd krijgen. Geeft u uw zoon/dochter daarna
zélf weer fruit mee. Op donderdag is de vaste fruitdag
binnen onze school.
Vooruitblik Koningsdag-2022

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
Vervangingen volgende week
In verband met het schoolkamp van volgende week, zijn
er wel wat vervangingen:
Groep 2:
• Woensdag 20 april: juf Anneleen
Groep 5:
• Woensdag 20 april: meester Wolter
• Donderdag 21 april: meester Wolter
• Vrijdag 22 april: meester Wolter

De voorbereidingen voor Koningsdag-2022 (woensdag 27
april 2022) zijn gereed.
Het programma voor deze Langbroekse Koningsdag is als
volgt:
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
Oudertevredenheidsonderzoek
Hartelijk dank voor het invullen van het oudertevredenheidsonderzoek. We gaan nu de uitkomsten in beeld brengen, en met u ‘delen’. Binnenkort krijgt u hierover nader
bericht.
Schoolkamp groep 8 volgende week
Het is bijna zover, schoolkamp van groep 8. Van woensdag
20 april tot en met vrijdag 22 april 2022 hopen we met
groep 8, juf Cobie, meester Nathan, juf Loïs en meester Jos
een paar dagen naar Otterlo te gaan. De voorbereidingen
zijn natuurlijk in volle gang en groep 8 staat te trappelen.
We hopen woensdagmorgen om 8:45 uur met elkaar te
vertrekken vanaf school, zodat jullie als ouders met de leerlingen en leerkrachten ons uit kunnen zwaaien.

Groep 7:
• Dinsdag 19 april: juf Danielle
• Woensdag 20 april: juf Henriëtte

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 volgende week helpen met het verdelen/snijden van het schoolfruit? Het is de laatste week. Aanmelden hiervoor kan via Parro.
Tenslotte
In deze dagen staan wij stil bij het lijden en sterven, maar
ook bij de opstanding van de Heere Jezus. Vandaag staan
we daar in alle groepen, door middel van Woord en lied,
bij stil.
Wij wensen u gezegende Paasdagen toe.
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

Wereldthee-actie
Hoe vaak vertellen we elkaar wie God is en wat Hij voor ons doet? Gelovigen uit de wereldkerk houden ons vaak een
spiegel voor. We horen hen vaak vrijmoedig spreken over de grote daden die God doet. De GZB wil ons met de Pinkstercampagne Vertel, inspireren en heeft een mooi Wereldtheepakket ontwikkeld. Dit bestaat uit luxe wereldthee, lekkere
koekjes en een kaart met gespreksvragen om met elkaar de grote daden van God te delen.
De zendingscommissie van de PKN Langbroek biedt deze Wereldthee aan voor €8,95 per tasje, de opbrengst komt ten
goede komt aan het zendingswerk van o.a. Anneleen van Doorn. Nu ze weer terug is steun je hiermee de voortzetting
van het zendingswerk in Nicaragua. Bestellen kan via www.hervormdlangbroek.nl of via Wilma van der Meij. Hartelijk
dank!

Beste ouder/verzorger,
Het nieuwe thema op de BSO is ‘Groei en bloei’
De lente is begonnen en daarmee hopen we op mooie zonnige en gezellige dagen.
Op de BSO hopen we samen te kunnen spelen en te genieten, maar ook te werken aan het nieuwe
thema; ‘Groei en bloei’. Iedereen heeft recht om op zijn of haar manier te groeien en te bloeien. Dit
kan in vele opzichten.
Binnen dit thema staat groei en bloei voor de kinderen
centraal, misschien wel op vakken waar van ze niet eens
van wisten dat ze daar op konden groeien en bloeien.
Maar het gaat ook over wat er in de natuur groeit en
bloeit.
Achter de school krijgen we een kleine stukje tuin. Deze
moet nog gevuld worden. In de tuin kunnen de kinderen
zelf bedenken wat er in de tuin staat maar ook wat
kunnen ze zelf doen in de tuin. Ze kunnen hun eigen
stukje tuin krijgen waarin ze wat kunnen planten. Op die
manier kunnen ze leren wat er nodig is om van een
zaadje tot een plant te komen. Dit is een leerzaam proces!
Iedere week zullen we een stukje hierover behandelen en activiteiten doen die hier bij passen. Denk
maar aan een eigen groente tuin maken of zaadje zaaien en spelletjes buiten in de tuin.
De afsluiting van het thema is de vakantie. Hierin gaan we ook zeker weer wat leuks doen. En ook
iets voor de naasten. Wat we gaan doen is nog een verrassing.
De activiteiten
Week van 11 t/m 15 april
Eigen groente tuintje maken
Maak je eigen groei wolk

Week van 18 t/m 22 april
Bouwen met natuurlijk materialen
Gezonde chips maken
Week van 25 t/m 29 april (vakantie BSO)
Uitje en een wormenhotel maken
Week van 2 t/m 6 mei (vakantie BSO)
Uitje en onderzoeken van het water
Liedje

Bolletje, kom uit je holletje
En geef weer eens wat kleuren aan de groene wei
Bolletje, kom uit je holletje
En geef me weer je geuren want dat maakt me blij
Kom loop maar in een rondje
Over de bollengrond
Met armen in de hoogte
En maak je armen rond
Kom maak je armen open
Ontluikend als een bloem
En kijk daar komt het bijtje
Al aan met zijn gezoem
Bronvermelding Tekst en muziek: Bart Dijkstra

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

