Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief vrijdag 20 mei 2022

Afgelopen dinsdag schoolfotograaf
Afgelopen dinsdag was de schoolfotograaf op bezoek. Alle
groepen zijn op de foto gezet, alsmede alle leerlingen
afzonderlijk. En daarnaast de ‘gezinnenfoto’s’. ‘t Was
buiten prachtig weer om foto’s te maken! We zijn
benieuwd naar de resultaten...... Dank aan Diny Legemaat
die de hele dag heeft geholpen om alles in goede banen
te leiden!
Volgende week korte week
Volgende week is het een korte lesweek. Immers,
donderdag is het Hemelvaartsdag met daarop een vrije
vrijdag. Dus: volgende week alleen maandag, dinsdag en
woensdag school.
Meester Frans
Met ingang van volgende week komt meester Frans weer
stage bij ons lopen. Ditmaal in groep 5. Fijn dat je er weer
bent, meester Frans!
Leerkrachten volgende week in groep 6
• Maandag en woensdag: juf Anna
• Dinsdag: juf Jolanda
Geboren
Vorige week zaterdag 14 mei 2022 is erbij Matthias en
Christine Petri en dochter geboren. Haar namen zijn
Marith Elora, waarbij haar roepnaam Marith is. En
daarmee hebben Thomas en Thirza er een zusje bij
gekregen.
Namens de school: van harte gelukgewenst met dit rijke
geschenk en Gods’ Zegen toegewenst!
Meester Jakob
Met ingang van volgende week komt meester Jakob weer
stage bij ons lopen. Dit keer in groep 6. Succes meester
Jakob!
Van muziekjuf Liselotte

Over twee weken 25 mei, de woensdag voor Hemelvaart,
Is er bij de muzieklessen op school een vrienden en
vriendinnen les.
Uw zoon/dochter mag dan komen kijken bij de muziekles
van zijn/haar vriend of vriendin.
Meld je aan bij Willemijn, Michelle, Salome, Hanneline,
Gerben of Helena, om een keer te komen kijken in hun
les.
Heb je vragen over de muziekles of over deze les op 25
mei, dan kun je mij, Liselotte muziekdocent ook mailen:
liselotte.kuling@gmail.com
Ook als je zelf wat wil proberen in een proefles.
Gezocht luizenmoeders
Ieder maandagmiddag na de vakantie worden alle
kinderen op onze school gecontroleerd op luizen. Wilt u
ons helpen als luizenmoeder? Meld u dan nu aan via
administratie@smdblangbroek.nl
Agenda tot de zomervakantie
Woensdag 8 juni
2022
Donderdag 9 juni
2022
Dinsdag 14 junivrijdag 17 juni 2022
Donderdagavond 23
juni 2022
Woensdag 29 juni
2022
Vrijdag 1 juli 2022
Maandagmiddag 4
juli 2022

Jaarvergadering schoolvereniging
Schoolreis groep 1 t/m 7
Avondvierdaagse-2022
Projectavond
Wenmorgen nieuwe leerlingen
groep 1
Rapporten mee
Vossenjacht

Maandagavond 4 juli
2022
Dinsdagavond 5 juli
2022
Donderdag 7 juli
2022
Vrijdag 8 juli 2022

Schoonmaakavond
Afscheid groep 8
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.
Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

