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Nieuwsbrief woensdag 25 mei 2022

Ouder-thema-avonden
Beste ouders,
Binnen een school spelen er veel thema’s en ik kan me
heel goed voorstellen dat sommige van deze thema’s ook
relevant kunnen zijn voor jullie als ouders. Daarnaast
zullen er onder jullie als ouders ook diverse thema’s zijn
die een grote rol spelen in de opvoeding van jullie
kinderen, maar ook het onderwijs zullen raken. Graag zou
ik deze thema’s centraal willen zetten om hierover met
elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Daarom wil ik
ieder jaar ongeveer drie ouder-thema-avonden
organiseren. Deze thema’s hopen op zo’n avond dan
uitgediept te worden en we zullen met elkaar kijken wat
dit betekent voor de school, het onderwijs en jullie als
ouders. Ook is zo’n avond een mooie mogelijkheid om
laagdrempelig al jullie (onderwijskundige) vragen te
stellen.
De data hopen later gecommuniceerd te worden, maar ik
zou wel graag van jullie willen horen of er thema’s zijn die
jullie graag centraal zouden willen zetten. Deze kunnen
jullie altijd naar mij mailen, maar voor nu zou ik willen
vragen om voor 18 juni de onderwerpen te mailen die bij
jullie komen boven ‘borrelen’. Dit mag naar
jos.landwaart@smdblangbroek.nl.
Hebben jullie vragen of opmerkingen hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Jos
Meeleven
We leven mee met Leendert en Tammy van der Kooij, en
de kinderen Sira, Nina en Nick. Afgelopen zaterdag is de
broer (Brian Slingerland) van Tammy, na weken van hoop
en vrees, levenloos gevonden in Canada. Verongelukt met
het vliegtuig..... Brian is 47 jaar oud geworden, en laat een
vrouw en 4 kinderen en kleinkinderen achter....

Immens verdriet. Wij wensen Leendert en Tammy, de
kinderen en de verdere familie, Gods’ vertroostende
nabijheid toe. De Heere is nabij....
Hadassa
Met ingang van volgende week komt Hadassa van Hell,
tot de zomervakantie, groep 0-1a ondersteunen.
Charlotte
Met ingang van volgende week werkt stagiair Charlotte
iedere maandag, dinsdag en donderdag in groep 1b-2 en
op woensdag en vrijdag in groep 3.
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
Maandagavond 4 juli
2022
Dinsdagavond 5 juli
2022
Donderdag 7 juli
2022
Vrijdag 8 juli 2022
Studiedagen 2023

Jaarvergadering schoolvereniging
Schoolreis groep 1 t/m 7
Avondvierdaagse-2022
Projectavond
Wenmorgen nieuwe leerlingen
groep 1
Rapporten mee
Vossenjacht
Schoonmaakavond
Afscheid groep 8
12.00 uur, pannenkoeken eten
School 12.15 uur uit

Kleine wijziging in de studiedagen voor volgend
schooljaar. Donderdag 23 maart 2023 komt te vervallen,
deze is verplaatst naar donderdag 16 maart 2023.
Voor de kinderen: Hemelvaartsdag
Kroningsdag
Zie je het voor je? De discipelen staren omhoog. Wie ziet
nog een glimp van Hem? Met zegenende armen steeg
Jezus omhoog. Ze zagen Zijn doorboorde handen. Ze turen
omhoog, maar zien alleen nog de grote witte wolk
waarachter Hij verdween.
En plotseling staan daar twee mannen in witte kleding
naast hen met de boodschap: ‘Waarom staren jullie
omhoog? Deze Jezus, Die opgenomen is in de hemel, zal op
dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt
zien
gaan.’
Wat zal het een feest zijn geweest in de hemel, toen de
Heere Jezus als de grote Koning en Overwinnaar bij Zijn
Vader terugkwam. Met Zijn doorboorde handen is Hij ten
hemel opgevaren. Op Hemelvaartsdag vieren we echt
Koningsdag!
De Heere Jezus heeft ons niet verlaten. Hij heeft als Koning
plaatsgenomen op Zijn troon en de Heilige Geest, de
Trooster gezonden. Door de Heilige Geest is Hij dichterbij
dan ooit in ieder die gelooft!
Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

