Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief vrijdag 13 mei 2022

Terugblik Aubade en Koningsspelen vrijdag 22 en woensdag 27 april 2022

Namens de school: van harte gelukgewenst met dit rijke
geschenk en Gods’ Zegen toegewenst!

De foto’s zullen in de loop van de dag op de website van
de school terug te vinden zijn.

Geboren (2)
Op 28 april 2022 werden Floris en Martine van der Wind
verblijd met de geboorte van een dochter. Haar namen
zijn Rianne Eva, en haar roepnaam Rhodé. En daarmee
een zusje voor Boaz.
Van harte gelukgewenst met Rhodé en Gods’ Zegen toegewenst.

Voor de kaartjes, hierbij het adres van juf Martine:
Hei- en Boeicopseweg 62a
4126 RK Hei- en Boeicop

Geboren (1)
Donderdag 21 april jl. is in het gezin van Cees en Karin
Veen een dochter en zusje geboren. En daarmee hebben
Daniël, Levi en Mirthe er een zusje bij gekregen. Haar namen zijn Anna Helena, en haar roepnaam Leah.

Weer nieuwe gekleurde tegels op het plein
In de mei-vakantie hebben de tegels op het hoofdplein
weer een nieuw verfkleurtje gekregen. Dank daarvoor!
Schoolfotograaf 17 mei 2022
Volgende week dinsdag 17 mei is het weer zover, de
schoolfotograaf komt weer bij ons op bezoek.

Dit jaar mogen we weer de familiefoto's aanbieden.
Wenst u dat er van uw gezin een familiefoto wordt gemaakt, dan kunt u dat hieronder opgeven.
https://forms.office.com/r/f5q7Kkq1xC Opgeven kan t/m
zaterdag 12 mei 2022.
Voor de familiefoto's waarvan er kinderen op komen die
niet op onze school zitten willen wij vriendelijk vragen om
om 12.45 uur aanwezig te zijn. Uw eigen kinderen op het
schoolplein op te zoeken en in de rij te gaan staan bij het
gymlokaal.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en
gaan ervan uit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht
u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag
aangeven bij de administratie.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een
uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens
logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet
persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen
naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de
site.

overleg over de Voorjaarsrapportage als de Najaarsrapportage. Volgende week gaat het over de Voorjaarsrapportage-2022.
Van het luizenteam
Afgelopen maandag 9 mei 2022 heeft de luizencontrole
plaatsgevonden. Gelukkig zijn er geen luizen aangetroffen.
Behalen EHBO-examen door groep 8
Afgelopen dinsdag heeft groep 8 het EHBO-examen afgelegd. Dit was best even spannend, want ze moesten zelf
zoeken in bakken met EHBO-materiaal, verbanden aanleggen en allerlei verschillende vragen over ongelukken kunnen beantwoorden. Gelukkig ging dit examen erg goed,
want alle leerlingen zijn geslaagd en hebben hun diploma
Eerste Hulp (Jeugd) gehaald.

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding
draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij
fluorescerende kleding. De schoolfotograaf fotografeert
met een trap, waarbij de kinderen ten voeten uit worden
gefotografeerd, dus de schoenen zijn zichtbaar.
Stagiair Charlotte
Met ingang van deze week hebben we een nieuwe stagiair op de school, Charlotte van de Lagemaat uit Woudenberg. Zij werkt op maandag in groep 2, dinsdag in
groep 0-1a, woensdag en vrijdag in groep 3. Welkom
Charlotte!
Welkom
Jelle van Beek is eind april 4 jaar geworden en zit nu ook
in groep 0-1a. Hartelijk welkom Jelle!
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.
Bespreking bestuur en Ledenraad
Volgende week dinsdagavond 17 mei 2022 is er overleg
tussen het Bestuur en de Ledenraad. Dit is een halfjaarlijks

Agenda tot de zomervakantie
Dinsdag 17 mei 2022
Woensdag 8 juni
2022
Dinsdag 14 juni-vrijdag 17 juni 2022
Donderdag 23 juni
2022
Donderdagavond 23
juni 2022
Woensdag 29 juni
2022
Vrijdag 1 juli 2022
Maandagmiddag 4
juli 2022
Maandagavond 4 juli
2022
Dinsdagavond 5 juli
2022

Schoolfotograaf
Jaarvergadering schoolvereniging
Avondvierdaagse-2022
Schoolreis 1-8
Projectavond
Wenmorgen nieuwe leerlingen
groep 1
Rapporten mee
Vossenjacht
Schoonmaakavond
Afscheid groep 8

Donderdag 7 juli
2022
Vrijdag 8 juli 2022

12.00 uur, pannenkoeken eten
School 12.15 uur uit

Studiedagen 2023
Kleine wijziging in de studiedagen voor volgend schooljaar. Donderdag 23 maart 2023 komt te vervallen, deze is
verplaatst naar donderdag 16 maart 2023.
Oud papier
Aanstaande zaterdag 13 mei wordt het oud papier weer
opgehaald ten bate van de school. Zet u het weer buiten
aan de weg? Dank!
Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

Beste ouder/verzorger,

Graag nemen we u even mee terug naar de meivakantie;
We hebben de vakantie er weer op zitten, wat hebben we genoten van het mooie weer. De vakantie-BSO
werd dan ook druk bezocht. We hadden meer kinderen dan de vorige vakantie, gezellig!

Dinsdag 26 april was de eerste dag van de vakantie-BSO, het
weer was erg mooi. Al vroeg zijn de bouwvakkers (lees kinderen ;
) ) druk in de weer geweest, ze hebben een mooi huis gebouwd.
Daarna kwamen de verschillende eigenaren even kijken. De bouw
werd opgeleverd en er moest worden ingericht. De keuken stond
zo en ook de meubels kregen een plek. Helaas was er in het huis
geen plek meer voor een bed. Geen nood deze werd buitenshuis
wel gemaakt, een groot stapelbed. Nu konden ze slapen. Wat
zag het er gezellig uit! Rond 10.00 werden de jassen en schoenen aangedaan want er was weer genoeg energie op gedaan om
te spelen en te werken in de speeltuin. Het werd de natuurspeeltuin in Cothen. Er werd geschept en vrachten met modder werden geladen. Deze modder werd maar de keuken gereden om
daar vervolgens soep van te koken, heerlijk. Na een poosjes hebben de kinderen de camping bekeken. Hier zouden ze wel kunnen
overnachten. Maar waarin daar waren ze nog niet over uit. Op naar de BSO. Na het brood eten hebben de
kinderen zelf gespeeld en geknutseld. Een kaart werd gemaakt en een groentetuintje. Wat zou daarin gaan
groeien? Zullen we eens gaan kijken in een echte groente tuin? Snel werden weer de jassen en schoenen
aangedaan. De kinderen gaven elkaar een hand en daar liepen ze naar de volkstuinen. Er werd gekeken hoe
een meneer zijn tuin aan het spitten was. Een anders was aan het zaaien. Wat weten de kinderen toch
veel. Achterin konden de kinderen heerlijk rennen en de bloemen
bekijken. Wedstrijdjes hardlopen ontstonden spontaan. Even
met z'n alle in de zon uitrusten. Volgende keer kunnen we picknicken werd er bedacht. Na het nog een ijsje te hebben gegeten
is er nog even is de speeltuin gespeeld. De tijd vloog voorbij!
Nog wat eten en dan buiten spelen op het plein. Daar komen de
vaders en moeder al aan.

Tijdens deze vakantie zijn we ook nog naar de indoorspeeltuin geweest. Tijdens zo’n autorit is er al veel te
zien, daar een trekker en daar een trein. Ook werden er veel grapjes gemaakt en mooie verhalen verteld.
Daarnaast is er ook nog een uitstapje gemaakt naar de bosspeeltuin in Vleuten. Daar kon ook met water
gespeeld worden, wat een plezier!
Het was een fijne vakantie!
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,
ook namens juf Maaike en juf Melissa,
Linda Poenaru
Locatiemanager
linda@bijdehandjes.info l 06-57219698

