Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Nieuwsbrief vrijdag 17 juni 2022

Eerste terugblik Avondvierdaagse
Wat een gezellige week weer met de Avondvierdaagse......Vanavond is de ‘intocht’ in Doorn...
In de volgende Nieuwsbrief een terugblik!

Roosterwijziging groep 0-1a volgende week:
Maandag 20 juni: juf Sieneke
Dinsdag 21 juni: juf Alike
Donderdag 23 juni: juf Alike
Vrijdag 24 juni: juf Alike
Bibliotheekboeken plastificeren
Wij hebben weer nieuwe boeken voor onze bieb die we
graag toe willen voegen, maar deze moeten eerst nog
voorzien worden van een extra jasje.
Wie wil ons daarbij helpen? Aanmelden kan bij Juf Elise of
Juf Nelleke
Gevraagd wc-rollen en eierdozen
Zoals jullie wellicht al vernomen hebben, hopen we volgende week de projectweek te hebben rondom het
thema ‘tegenstellingen’. We zijn voor de uitwerking hiervan op zoek naar extra (lege) wc-rollen, keukenrollen en
eierdozen voor het knutselen. Hebt u nog wat liggen, wilt
u het dan meegeven?

SmdB shirts
Willen jullie volgende week allemaal je SmdB shirt (gewassen) weer inleveren bij de juf of meester?
Projectavond-2022
Op 23 juni van 5 tot 8 uur is het projectavond bij ons op
school. Elke klas is aan het werk rond het thema ‘tegenstellingen’. Deze avond zullen jullie het harde werken van
alle leerlingen kunnen bewonderen in de groepen.
Ook voor het eten en drinken wordt gezorgd. De opbrengt
hiervan is voor Stichting Open Doors.
https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/3076/adriane-verwaal-van-doorn.html
Iedereen is van harte welkom. Ook de opa's en oma's mogen komen.

Luizencontrole
Afgelopen maandag heeft de luizencontrole plaats gevonden in de groepen 1b/2, 3 en 5. Er zijn nog luizen geconstateerd. Ivm het oog op de aankomende vakantie, plannen wij dit schooljaar geen luizencontrole meer in. Wel
willen wij u vragen om zelf uw kinderen af en toe goed te
controleren, ook in de vakantie.
Driestar Educatief
Als school zijn we de afgelopen jaren zijn we op school bezig geweest met de ontwikkeling van EDI (Expliciete Directe Instructie). Dit is een instructiemodel waarbij het
gaat om een doelgerichte en effectieve manier van kennisoverdracht. Wanneer deze manier van lesgeven wordt
toegepast verschuift de verantwoordelijkheid van de leerkracht naar de leerlingen. Het gaat zo: ‘Ik doe het voor, we

doen het samen, jullie doen het samen, jij doet het zelf’. Mogelijk is het een mooi thema voor een ouder-thema-avond
volgend schooljaar.
Meester Jos is benaderd door Driestar Educatief om op dit
gebied mee te denken en mee te werken aan de vernieuwing
van het curriculum voor de PABO. Daarom zal er op donderdag 30 juni een ploeg vanuit de Driestar in groep 8 komen
om een EDI-les op beeld te zetten, zodat deze ingezet kan
worden bij de colleges van nieuwe studenten. Het is mooi
dat we op deze manier als voorbeeldschool kunnen functioneren en iets kunnen betekenen voor toekomstige juffen en
meester

Agenda tot de zomervakantie
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

Projectavond
Wenmorgen nieuwe leerlingen
groep 1
Rapporten mee
Vossenjacht
Schoonmaakavond
Afscheid groep 8
12.00 uur, pannenkoeken eten
School 12.15 uur uit

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur

