Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 4 oktober 2019
Dierendag
Wat een feest vandaag! ’t Is Dierendag, met ‘echte’ dieren
van boer Leo op het schoolplein. Genieten voor de kinderen.....

Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een goede
start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per
dag te halen.
Het EU-Schoolfruitprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het
programma word ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekking worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de
ouders geen kosten verbonden aan het programma.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

School door Europes Unie uitgeloot voor Schoolfruit- en
groenteprogramma (van juf Nelleke)
Afgelopen maandag 23 september hebben we te horen
gekregen dat we zijn ingeloot voor het EU-schoolfruit- en
groenteprogramma voor 2019-2020.
Als school ontvangen we 20 weken lang gratis fruit en
groente geleverd voor de hele school. (van 11 november
2019 t/m 17 april 2020).
In deze periode ontvangen de kinderen op school 3 porties groente en fruit per week. Ook zijn er lessen over
fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw
kinderen ontvangen?

Evaluatie ‘woensdagen groep 8’
Deze week hebben we, als directie en leerkrachten van de
groepen 6, 7 en 8, de woensdagen geëvalueerd.
Enkele punten hieruit:
1. De werkweek van de leerlingen van groep 8 is van
donderdag tot en met dinsdag, zodat ze op woensdag
hun werkpakket kunnen maken. We proberen de kinderen hiermee voor te bereiden op het zelfstandig
werken in het Voortgezet Onderwijs;
2. We hebben geconstateerd dat het zelfstandig werken
van groep 8, waarbij ze de startlessen en enkele andere lessen meedraaien met respectievelijk de groepen 6 en 7, goed gaat. De leerlingen behalen de doelstelling van de te maken opdrachten voor een willekeurige woensdag;
3. Kortom: het zelfstandig werken van groep 8 op de
woensdag is beslist een meerwaarde voor de leerlingen zelf.
We hebben dan ook geconcludeerd dat de woensdagen
effectief zijn, en derhalve voor de resterende periode van
dit schooljaar 2019-2020 kunnen worden voortgezet.

Voor alle data geldt: D.V.

Informatie over voorkomen van luizen
Hiervoor treft u als bijlage een informatiefolder aan. Deze
is in samenspraak met het hoofdluisteam tot stand gekomen.

Start Boekenmaand-2019
Leuk....groepsdoorbrekend-lezen....!

Ouders gevraagd voor hulp op de Spelmorgen
Het duurt nog even, maar op vrijdagmorgen 29 november
vindt de Spelmorgen plaats. We zoeken ouders die deze
dag willen meehelpen als begeleider van de spelletjes.
Graag uw aanmelding naar Nelleke de Heus van de administratie: administratie@smdblangbroek.nl
Dank alvast!
Oproep voor glazenwassers
Het ‘glazenwassers-team SmdB’ zoekt nog versterking van
2 glazenwassers. Wie meld zich aan? ’t Is maar een paar
keer per jaar dat u hiervoor ingeroosterd wordt....
Graag uw/jouw aanmelding naar Josje van der Wal:
josjeblit@hotmail.com
Nationale Onderwijsweek
Deze week is de zogenaamde Nationale Onderwijsweek.
Het thema van de Nationale Onderwijs dit jaar is ‘De
schoonheid van het vak’. Tijdens de teamopening afgelopen maandag hebben we daar bij stil gestaan.
Als we kijken naar de schoonheid van het vak, wat maakt
dit vak nu zo prachtig? De organisatie van de Nationale
Onderwijsweek zegt het volgende als toelichting: ‘Hoe
leuk en vervullend is het om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, ze hun talenten te laten ontdekken en
de wereld te ontsluiten. Een basis te leggen voor een heel
leven. Dat is onderwijs’.
Als christelijk onderwijs mogen we de kinderen echter nog
wel méér ‘bieden’. We mogen de kinderen immers wijzen
op de Heere Jezus en hen erop wijzen om eenvoudig op
Hem te vertrouwen. Dat is voor ons als directie en team
een verantwoordelijke en soms ook moeilijke taak.
Mogen wij u, als schoolpopulatie, ook om uw voorbede
vragen?
Hoofdluis controle
Maandag 7 oktober staat er wederom een hercontrole gepland voor de klassen 2,3,5,6,7 en 8
De klassen waar hoofdluis is aangetroffen + de klassen
van broertjes en zusjes.

Van de Medezeggenschapsraad (verkiezing ouders)
Beste ouders,
We zijn blij dat twee ouders zich verkiesbaar gesteld hebben voor de MR. U kunt stemmen op een van de twee ouders door een briefje in de MR brievenbus te doen.
Deze vindt u onder het mededelingenbord tussen de klas
van groep 7 en groep 4. U bent in de gelegeheid om te
stemmen tot dinsdag 15 oktober.

Voor alle data geldt: D.V.

Het gaat om de volgende kandidaten:
- Aline Spies (Moeder van Matthias uit groep 2)
- Danielle Overvest (Moeder van Miriam uit groep 1)

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Meester Breugem, directeur

De stembriefjes kunt u vinden naast de stembus.

Fruitdag
Let u erop dat u donderdags fruit met de kinderen meegeeft? Immers, dan is het ‘fruitdag’....
Oudermorgen groep 1 en 2
Op 4 en 6 februari 2020 is het oudermorgen in groep 1 en
2. Tussen 9:30 en 11:30 mag u ongeveer 45 minuten een
kijkje nemen in onze klas.
Het duurt nog even, maar dan weet u het alvast!
Vervanging volgende week
• Groep 5 op maandag 7 oktober: juf Joanne (ipv meester Nathan);
• Groep 4 op donderdag 10 oktober: vanaf 14.30 uur
meester Breugem.
Bijlagen bij deze Nieuwsbrief
1. Informatiebrief-Hoofdluis;
2. Formulier verkiezing oudergeleding medezeggenschapsraad;
3. Formulier vleesverkoop-Adullam.
Voor alle data geldt: D.V.

