Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief vrijdag 22 april 2022

Terugblik behalen Verkeersdiploma groep 7
Afgelopen dinsdag kwamen de mannen van Veilig Verkeer
Nederland weer bij ons op school om het nieuws te
brengen in groep 7.
Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor hun
verkeersexamen. Gefeliciteerd!! Het was best wel
spannend, maar ze hebben het ontzettend goed gedaan!

Route-8 (groep 8)
Afgelopen dinsdag 11 april hebben de leerlingen van
groep 8 de Route-8 eindtoets gedaan. Het was
spannend.....en met hen zijn we in afwachting op de
uitslag, die we binnen enkele weken verwachten.
Nieuwe leerlingen groep 0/1
Jort Blitterswijk en Isabel Venema zijn 4 jaar geworden en
zitten nu ook in onze groep...hartelijk welkom allebei!
Afscheid juf Roelie
Vandaag, vrijdag 22 april 2022, was juf Roelie voor het
laatst aanwezig op de school en heeft ze afscheid
genomen van groep 1b-2. In dit schooljaar 2021-2022
heeft ze ons lange tijd geholpen als ‘tijdelijke juf’ voor
groep 1b-2. Hartelijk dank juf Roelie, voor alles wat u voor
de school heeft gedaan. U hoorde er helemaal bij.
Ongetwijfeld komen we u nog eens tegen als invallend
leerkracht....

Opbrengst Wandelen voor water.....
Wat een mooi bedrag hebben de kinderen van groep 5
t/m 8 bij elkaar verzameld, na het lopen van de 6 km. In
totaal hebben zij € 3.701,65 opgehaald.
De kinderen van groep 3 en 4 hebben ook hun steentje
bijgedragen en hebben iets meer dan 1.000 lege flessen,
enkele kratjes bier en wat fooien bij elkaar verzameld. De
opbrengst hiervan geeft een mooi bedrag van € 321,40
Totaal mogen wij Wandelen voor water blij gaan maken
met het mooie bedrag van € 4.023,05.

Groep 1b-2: start juf Anneleen
Met ingang van donderdag 12 mei 2022 start juf Anneleen
weer als leerkracht bij onze school. Dit doet zij tijdelijk tot
de zomervakantie.
Juf Anneleen heeft al eerder bij ons op school les mogen
geven. Daarna is zij terug gegaan naar Nicaragua,
inmiddels heeft zij haar werk daar mogen afronden en is
zij weer terug in Nederland
Welkom terug juf Anneleen!
Lees ook haar laatste nieuwsbrief over haar werk in
Nicaragua via onderstaande link.
https://www.gzb.nl/userfiles/File/customfiles/anneleena
pr22_20220419141954.pdf
Geen schoolfruit meer
Deze week is er voor de laatste keer schoolfruit geleverd.
Wanneer we opnieuw worden uitgeloot, starten we in
oktober 2022 weer met het uitdelen van schoolfruit.
Geeft u uw zoon/dochter nu weer zélf fruit mee? Op
donderdag is de vaste fruitdag binnen onze school.
Schoolmelk
Na de vakantie 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.
Meeleven
Bij enkele gezinnen uit onze school is er verdriet en zorg
(althans, wat wij weten):
• De moeder van Rhodé van Hell, mevrouw
Nonhof uit Driebergen, is overleden. Gisteren
heeft de begrafenis plaatsgevonden;
• Tante Wietske van familie Steinmann is
overleden. Met tante Wietske hadden Marco,
Mariska en de kinderen een heel intense band;
• De broer van Tammy van der Kooij is sinds vorige
week vrijdag vermist in Canada, waar hij woont.
Heel erg..... Enorme onzekerheid voor de familie
van Tammy....
We leven als school met de bovengenoemde families
mee. De Heere zorgt en ondersteunt......We bidden om
Gods’ nabijheid voor de families Van Hell, Steinmann en
Van der Kooij.
Donderdagavond 21 april: hard gewerkt aan de
herinrichting van de schooltuin
Vorige w
Volgende week woensdag 27 april 2022: Koningsdag2022

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
De koekbestellingen liggen woensdag 27 april vanaf 9.30
uur klaar op het schoolplein en kunnen dan afgehaald
worden. Er kan alleen contant betaald worden en indien
mogelijk graag gepast.
Degene die met een kleedje willen staan, mogen vanaf
8.30 uur hun kleedje inrichten. Tijdens de aubade op het
Koningsplein is er iemand bij de school aanwezig.
Avond4daagse

De voorbereidingen van de Avond4daagse zijn ook weer
in volle gang.
Dinsdag 14 juni t/m vrijdag 17 juni kan deze weer gelopen
worden door de kinderen van groep 3 t/m 8.
Meer informatie over de Avond4daagse en opgeven klik
op onderstaande link
https://forms.office.com/r/eL7w5DKv2E
Dodenherdenking-2022

Woensdag 4 mei 2022 is de traditionele dodenherdenking
op de begraafplaats achter de Hervormde kerk aan de
Brink. Namens de school zullen Sarah Verwaal en Jaëlle
Kemp een gedicht voordragen.
Schoolkamp bijna afgerond
We begrepen dat de leerlingen van groep 8 het heel
gezellig hebben bij het schoolkamp....Vanmiddag, vrijdag,
verwachten we de leerlingen om ca. 15.00 uur weer terug
in Langbroek....

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
Mei-vakantie
En dan begint de mei-vakantie. Deze duurt van maandag
25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022. De leerlingen
hebben 2 weken vakantie. DV Maandag 9 mei 2022
verwachten we de leerlingen om 8.45 uur weer op school.
Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

Moederdagtaartenactie

Ook dit jaar is er weer de moederdagtaartenactie. Vers gemaakt door Jan Banket.
Aardbeienslof €11,50
Aardbeienstam €11,50
Aardbeienvlaai (8 pers) €14,25
De opbrengst is voor de vervolgde kerk in Irak (Open Doors). Bel of app je bestelling naar Adriane Verwaal 06-24227733.
Graag je naam en adres erbij vermelden dan worden de taarten op zaterdag 7 mei bij je thuis bezorgd.
Groetjes Adriane Verwaal
Wereldthee-zendingsactie
Om het mooie werk van Anneleen van Doorn in Nicaragua te blijven ondersteunen, biedt de zendingscommissie van de
PKN Langbroek een mooi Wereldthee-pakket aan voor €8,95. Dit pakket bestaat uit luxe wereldthee, lekkere koekjes en
een gesprekskaart om met elkaar in gesprek te gaan over de grote daden van God. Bestellen kan deze en volgende week
nog tot en met 28 april via www.hervormdlangbroek.nl of via Wilma van der Meij. Hartelijk dank!

