Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief vrijdag 10 juni 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
Geslaagden
We hoorden dat verschillende oud-leerlingen gisteren
hebben gehoord dat ze geslaagd zijn: van harte
gefeliciteerd! En voor diegenen die een negatief bericht
hebben gehoord: sterkte hoor....
Voorlopig VO-advies groep 7

Vanaf dit schooljaar starten wij met het meegeven van
een voorlopig VO-advies aan groep 7. Wij vinden dat het
goed is om vroegtijdig jullie als ouders een indruk te
geven van het niveau waar wij aan denken. Wel
benadrukken wij dat het gaat om een voorlopig advies,
hier kan in de loop van groep 8 nog zeker het een en
ander in veranderen. Afgelopen week heeft groep 7 dit
advies meegekregen naar huis.
Klassenbezoeken bestuur
Periodiek doen onze bestuursleden klassenbezoeken op
school; zo ook volgende week dinsdag 14 juni 2022. Dit
keer worden (van 8.45-11.15 uur) de groepen 7 en 8
bezocht.
Afscheid meester Frans en meester Jakob.
Afgelopen woensdag 8 juni 2022 waren meester Frans en
meester Jakob voor het laatst bij ons op school. Hun
eerste-jaars-stageperiode is daarmee afgerond.
Meester Frans en meester Jakob: hartelijk dank voor jullie
aanwezigheid en betrokkenheid. Jullie hoorden helemaal
bij het SmdB-korps..... Ongetwijfeld zien we jullie nog
eens....
Terugblik Jaarvergadering
Met dankbaarheid zien we terug op de jl. Woensdag
gehouden Jaarvergadering. Alle organen binnen onze
schoolvereniging hebben verslag gedaan over het jaar
2021.
Daarnaast hebben we afscheid genomen van ons
bestuurslid Gert Verwaal en zijn de leden akkoord gegaan
met de benoeming van Arjan Blankenstijn als nieuw
bestuurslid. Fijn!
In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar zullen we nog
terugkomen op het afscheid van Gert en de komst van
Arjan....

Luizencontrole
Aanstaande maandag zal er in de groepen 1b/2, 3 en 5
een extra luizencontrole zijn. Graag geen ingewikkelde
creaties bij de kinderen en geen gel in de haren. Alvast
bedankt
Verkeersles dode hoek (Groep 8)
Afgelopen dinsdag kreeg groep 8 een extra les over de
dode hoek. Aan de hand van schaalmodellen van
vrachtwagens, trekkers, auto’s en fietsen leerden we hoe
slecht je als fietser soms zichtbaar bent voor een
bestuurder. Ook deden we een quiz en mochten we een
liedje schrijven over de dode hoek en de gevaren van het
verkeer. Het was erg leerzaam!

Vorige week vrijdag zijn de inlogkaartjes voor de
schoolfoto's meegegeven.
Het is geen verplichting om te bestellen als je dat niet wil.
Maar het zou jammer zijn als je de actie mist en er toch
nog gebruik van wil maken.

Vergadering Medezeggenschapsraad

Beste ouder(s)/
verzorger(s),
D.V. 13 juni hoopt de MR
weer te vergaderen. Zoals
eerder aangeven zijn wij een vertegenwoordiging van
jullie als ouders en het onderwijsgevende personeel.
Daarom willen wij bij deze weer een oproep doen of er bij
jullie punten leven die jullie graag besproken zouden zien
in de MR. Jullie kunnen hierbij denken aan
organisatorische, praktische en/of onderwijskundige
zaken, uiteraard zijn allerhande tips en ideeën ook van
harte welkom. De punten kunt u dan voor 10 juni
doorgeven via mr@smdblangbroek.nl.
Met vriendelijke groet,
Johan, Aline, Jos en Loïs
Schoolfoto's

Welkom Francine en Jolanda
Met ingang van volgende week komen Francine Vervat en
Jolanda Legemaat een stage vanuit het Van Lodenstein
College bij ons lopen. Dit voor de hele week, en tot en
met 30 juni aanstaande. Francine komt daarvoor in groep
4 en Jolanda gaat schoolbreed aan de slag. Zo proberen
we oud-leerlingen geïnteresseerd te laten zijn voor het
mooie onderwijsvak!
Leerkrachtbezetting groep 6 volgende week
Maandag: juf Jolanda
Dinsdag tot en met vrijdag: juf Anna
Schoolreis donderdag 9 juni 2022

Gisteren zijn we met de groepen 0 t/m 7 op schoolreis
geweest. Het mocht gelukkig weer.
Het was prachtig weer en we hebben er met z’n allen van
mogen genieten.
Hier en daar hebben we wat vragen ontvangen over hoe
het dit jaar zat met het meegaan als ouder naar
schoolreis. Andere jaren is er altijd een oproep. Dit jaar
hebben we die niet uitgezet en hebben we ouders die
helpen bij ons op school benaderd om met ons mee te
gaan. De lijst met hulpouders is lang. Ben je niet gevraagd,
maar heb je het afgelopen jaar wel geholpen, dan was het
aantal hulp wat we nodig hadden al bereikt.
Aanstaande maandag gezamenlijke vergadering bestuur
en MR
Aanstaande maandagavond 13 juni 2022 is er een
gezamenlijke vergadering van bestuur en
medezeggenschapsraad.
Afscheid meester Wolter
In goed overleg met meester Wolter is besloten dat hij in
het nieuwe schooljaar 2022-2023 niet meer werkzaam bij
ons zal zijn. Meester Wolter is leerkracht-in-opleiding en
heeft daarvoor dit schooljaar 2021-2022 bij onze
Opleidingsschool gewerkt. Nu gaat meester Wolter zich
oriënteren op nieuwe carrière mogelijkheden.
In de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar komen we
uiteraard nog op zijn vertrek terug....
Vacature Leerkracht-in-Opleiding
Daarom zoeken wij, met ingang van het nieuwe schooljaar
2022-2023, een nieuwe leerkracht-in-opleiding, waarvoor
het ‘schoolhuis’ beschikbaar is. Een prachtige kans in deze
tijd van woningnood.
Vandaag, vrijdag, is de vacature online gegaan (zie ook
onze website) en morgen (zaterdag) komt deze in het RD.

Avondvierdaagse-2022
Beste ouders,
U heeft een mail ontvangen als uw kind meeloopt met de
A4D. Als u deze niet heeft ontvangen, stuur even een
mailtje naar administratie@smdblangbroek.nl .
U heeft zich misschien opgegeven om mee te wandelen of
een dag eten/drinken te verzorgen, maar ziet dat u niet
bent ingedeeld; Ten eerste fijn dat u zich heeft
opgegeven, zonder hulp van de ouders kan het allemaal
geen doorgang vinden. Het enthousiasme was zo groot,
dat we hier en daar wat hebben moeten strepen. En voor
het verzorgen van eten en drinken, hebben we gekozen
om dit neer te leggen bij een koppel dat elke avond
hiervoor beschikbaar is.
We hopen op gezellige avonden.
En kom gerust eens kijken langs de route!!
Op donderdag komt de 10 KM door Langbroek en de 5
KM loopt over de Pittesteeg.
Loopt uw kind mee, houdt Parro goed in de gaten. U krijgt
ongeveer 15 min voor terugkomst een berichtje om uw
zoon/dochter op te halen.

Daarnaast heeft uw zoon/dochter het poloshirt al
ontvangen voor het schoolreisje. Gaat uw kind mee met
de A4D, dan mag u het shirt komende week houden.
Agenda tot de zomervakantie
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

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

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.
Van muziekjuf Liselot
Op maandag 20 en 27 juni en woensdag 15, 22 juni
kunnen proeflessen worden aangevraagd voor
muzieklessen op school.
Stuur een mail naar liselotte.kuling@gmail.com of geef
een berichtje af op school met de naam van uw kind en
het instrument wat hij/zij wil proberen en op welke dag.
De proefles duurt 20 minuten en ouders zijn van harte
welkom, na de les is er gelegenheid voor vragen.
De proefles kost 7,50 en als daarna de muzieklessen
starten dan wordt dit bedrag verrekend met het lesgeld.
Na de zomervakantie kan er ook op vrijdagmiddag
muzieklessen worden gevolgd.
Oud papier a.s. zaterdag
Morgen, zaterdag, wordt het oud papier weer opgehaald,
ten bate van de school. Zet u/jij het weer aan de weg?
Dank!
Gebedsgroep SmdB
Aanstaande maandagmorgen 13 juni 2022 komt de
gebedsgroep van de school weer bijeen. Het
voortdurende gebed is een machtig wapen.....Mogen wij

uw voorbede vragen voor onze prachtige school en al
haar geledingen?
Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

Sokkamp
De inschrijvingen voor ons 47e kamp zijn weer van start gegaan. Wij, het Sokkamp, zijn een stichting die kampen voor
kinderen organiseert die niet op vakantie gaan uit de gemeente Wijk bij Duurstede. Hierbij kan gedacht worden aan
beperkte financiële middelen, ziekte van een ouder, verhuizing etc.

