Welkomstbrief
schooljaar 2022-2023

Zomervakantie voorbij: de school gaat weer beginnen
De zomervakantie is weer voorbij, de school gaat weer
beginnen! Voor zover we weten zijn er in de periode van
de zomervakantie geen (grote) ongelukken gebeurd, waar
onze leerlingen of hun ouders/verzorgers bij betrokken
waren.... We zien er dan ook naar uit om alle leerlingen
weer op school te zien, waar we dankbaar voor zijn.
School schoon
Onze prachtige school staat er na de zomervakantie weer
‘spik en span’ bij. De vloeren zijn onder handen genomen,
grote schoonmaak is er geweest, ramen gelapt, buitenwanden van de school zijn gewassen, de tuin heeft een
grote beurt gehad, etc.
Vanwege de groter wordende school, hebben we met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 een schoonmaakbedrijf in dienst genomen die, naast onze eigen
schoonmaker, iedere woensdagmiddag de school een
grote beurt geeft.
Wijzigingen verkeerssituatie rondom de school
In de zomervakantie zijn er door de gemeente verschillende aanpassingen gedaan, in verband met de verkeersituatie rondom de school, aan de Weidedreef zijde.
Vanaf het Kerkeland tot aan de parkeerplaatsen op de
Weidedreef aan de linker- en rechterkant, mag NIET meer
gestopt worden door de auto's of langs de weg/op de
stoep worden geparkeerd.
Ook de ouders met fietsen willen wij vriendelijk verzoeken niet langs de weg te wachten op de kinderen,
maar het schoolplein op te gaan. Dit alles om de verkeersveiligheid van de kinderen, maar ook van u te waarborgen.
Wilt u dit ook doorgeven aan de opa’s/oma’s of andere
oppas die eventueel uw kinderen ophalen?
Dank voor uw medewerking!

Terugkeer juf Martine
Na de zomervakantie start juf Martine weer op donderdag op school. Nog niet op vrijdag, want dan heeft zij nog
ouderschapsverlof. Met ingang van week 40 komt zij weer
helemaal (dat is 2 dagen) naar school. Fijn!
Geboren
Op 19 juli 2022 is in het gezin van de familie Dorrestijn
(Kees en Esther) een dochter en zusje geboren. Haar
naam is Romée. En daarmee een zusje voor Thijs, Lynn en
Evi.
Namens de school: van harte gelukgewenst met de geboorte van Romée en Gods' Zegen toegewenst!
Jaaropening school
Donderdag 1 september 2022 is om 19.30 uur de Jaaropening van het schooljaar 2022-2023. Dit duurt ongeveer
een uur. Dit vindt plaats in de hal van de school.
Wat is er mooier dan met elkaar het nieuwe schooljaar
voor de Heere neer te leggen. Daarnaast zullen wij u, aan
de hand van het Jaarplan 2022-2023, iets vertellen over
onderwijskundige zaken in het nieuwe schooljaar 20222023.
Welkom iedereen!
Bibliotheek
Voor de bibliotheek van groep 1 en 2 zijn wij nog op zoek
naar een bibliotheekouder. Vooraf stellen wij een rooster
op, zodat u precies weet wanneer u aan de beurt bent.
Wilt u ons op donderdagmorgen, aan het einde van de
morgen een uurtje helpen?
Mail dan naar administratie@smdblangbroek.nl
Tenslotte
En zo staan we aan het begin van het nieuwe schooljaar.
We hopen op een gezond en onderwijskundig-goed nieuw
schooljaar. We beseffen, zeker ook na de afgelopen
schooljaren, dat gezondheid een ‘kwetsbaar goed is’.
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Mogen we ook voor het nieuwe schooljaar om uw gebed
vragen voor het onderwijs op onze school en voor het
welzijn van de kinderen?

Dat wij ons ambt en plicht, o HEER,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon',
Uw Geest ons leid' en in ons woon'.

Iedere schooldag mag de kinderen verteld worden over
wie de Heere voor hen wil zijn. Oók in het nieuwe schooljaar!

(Morgenzang vers 2 en 3)
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!

Verleen ons, na genoten rust,
Opnieuw gezondheid, kracht en lust;
Daar 't lichaam, door den slaap verkwikt,
Zich weder tot den arbeid schikt.

Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur

Nogmaals: formatie nieuwe schooljaar 2022-2023

Groep
Groep 0/1a
Groep 1b/2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Maandag
Juf Alike
Juf Cobie
Juf Joanne
Juf Lisanne
Meester Nathan

Groep 6

Juf Anna

Groep 7
Groep 8

Juf Henriëtte
Juf Loïs

Dinsdag
Juf Alike
Juf Cobie
Juf Joanne
Juf Lisanne
Juf Anneleen
Juf Anna / Juf
Jolanda
Juf Henriëtte
Juf Loïs

Donderdag
Juf Martine
Juf Joanne
Juf Anke
Juf Lisanne
Meester Nathan

Vrijdag
Juf Martine
Juf Joanne
Juf Anke
Juf Lisanne
Meester Nathan

Juf Anna

Juf Jolanda

Juf Anna

Juf Henriëtte
Juf Loïs

Juf Henriëtte
Meester Jos

Juf Henriëtte
Meester Jos

Meester
Breugem

Meester
Breugem
(middag)

Meester
Breugem

Directie
IB-er

Meester Jos

Meester Jos

OA groep 1, 2
en 3

Juf Danielle

Juf Danielle

OA groep 4
RT-er
Vakleerkracht
Bewegingsonderwijs
Vakleerkracht
Engels
Kindercoaching
Administratie

Woensdag
Juf Cobie
Juf Joanne
Juf Lisanne
Meester Nathan

Juf Elise
Juf Miriam

Meester Jos
Juf Danielle

Juf Anneleen
Juf Loïs

Juf Elise

Juf Miriam
Juf Loïs
Juf Anneleen

Juf Theodora
Juf Nelleke
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