Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 29 november 2019
Geslaagde spelmorgen vanmorgen
Helaas moest ondergetekende vandaag op de andere
school zijn, en kon niet bij de Spelmorgen op de SmdB
zijn. Jammer....

Ik kreeg terug dat we terug kunnen zien op een gezellige
en goed verlopen Spelletjesmorgen. Voor de kinderen
altijd weer een groot feest, maar natuurlijk ook voor de
leerkrachten, de Oudercommissie en de andere ouders
die hebben geholpen.

De spelletjesmorgen vraagt altijd weer veel
voorbereiding. Vanuit het team hebben juf Ineke en juf
Marja ‘de kar getrokken’. Daarnaast heeft onze
Oudercommissie heel veel werk verricht; hartelijk dank
daarvoor! Ook dank aan alle ouders die deze morgen
hebben geholpen voor de begeleiding van de groepjes!

Voor alle data geldt: D.V.

Het fruit wat volgende week geleverd gaat worden:
•
•
•

Schoolfruit volgende week

Voor dinsdag 1 gele meloen per 12 leerlingen
Voor donderdag 1 kaki per 2 leerlingen
Voor vrijdag 1 peer per leerling

Vervangingen volgende week (in volgorde van de
weekdagen)
• Groep 8, maandag 2 december: juf Nelleke
Huissoon (ipv juf Joke);
• Groep 7, maandag 2 december: juf Joke Knap
(ipv meester Jos);
• Groep 5, maandag 2 december: juf Mariëtte
Stigter (ipv meester Nathan);
• Groep 4, vrijdag 6 december: juf Sieneke (voor
de pauze) en juf Ariejon (na de pauze).
Voortgang type-lessen groep 7 (en enkele leerlingen
groepen 6 en 8)
De stand van zaken van de type-lessen is als volgt:
• 11 kinderen hebben zich hiervoor aangemeld;
• Inmiddels hebben de ouders van deze lessen, via
House of Typing, een inlogcode ontvangen, en
kunnen de kinderen thuis gaan starten met het
leren-typen;
• Bijna alle kinderen zijn thuis ook daadwerkelijk
gestart met het leren-typen;

Voor alle data geldt: D.V.

•
•

•

•

Wekelijks krijgen wij als school een
‘weekrapportage’ van House op Typing; wij
krijgen daardoor zicht op het trainingsverloop;
Donderdagmiddag 12 december aanstaande
komt een typeleraar, Pia Akkermans, op school
om met de 11 kinderen aan de slag te gaan. Dit
van 15.15-16.00 uur. Hiervoor hebben we 11
computers in de school ingericht;
Pia zal wat extra oefeningen met de kinderen
gaan doen, het ‘type-programma’ met ze
doornemen en veel aandacht besteden aan de
‘goede vingerpositie’; belangrijk is dat dan alle
kinderen er ook zijn;
Daarna, en dat is dan na de kerstvakantie, gaan
de kinderen wekelijks, wanneer de ouders dat
goed vinden, op school op donderdagmiddag van
15.15-16.00 uur met elkaar oefenen, onder
begeleiding van de online-typeleraar. Juist dit
‘met elkaar leren typen’ heeft een stimulerend
effect!

Zendingsgeld september-oktober 2019
Wat we in de vorige Nieuwsbrief nog vergeten hebben
om te benoemen: naast het prachtige bedrag ad € 527,67
dat aan zendingsgeld is opgehaald, is ook nog een bedrag
ad € 141,10 opgehaald in de vorm van collectebonnen.
Dank daarvoor! Samen derhalve € 668,77. Hartelijk dank
daarvoor!
Gebedgroep SmdB
Volgende week maandag 2 december 2019 komt van
8.45-10.00 uur de gebedsgroep weer bijeen.
Ambulance
We hebben vernomen dat volgende week dinsdag 3
december een ‘echte’ ambulance op school komt;
speciaal voor de groepen 3 en 4. We zijn benieuwd....
Juf Lisanne
Juf Lisanne, groep 6, is voor haar studie aan de
Hogeschool Driestar een drietal weken in Schotland
geweest, om kennis te nemen van het onderwijsaanbod
daar en ervaringen uit te wisselen.
Vanaf deze week is ze weer iedere week op school; op
vrijdag in groep 6!
Nieuwe redactie schoolkrant
We zijn bezig met de voorbereidingen om te komen tot
een schoolkrant. Deze, een kersteditie, wordt na afloop
van de kerstviering aan de leerlingen meegegeven en
wordt ook aan de leden persoonlijk uitgereikt.
Een aantal leerlingen uit groep 8, te weten Anne-Edith,
Sanne, Marit, Femke, Carsten, Jelle, Xander en Marc,
helpen mee c.q. zijn (mede) de redactie van de
schoolkrant! Dit ook voor het leren om zelfstandig
werkstukken te kunnen maken....
Van het hoofdluis-team
Maandag 02-12 worden de kinderen gecontroleerd op
hoofdluis. Dringend verzoek om deze dag GEEN GEL /
HAARLAK te gebruiken in de haren van de kinderen.
Bij voorbaat dank namens hoofdluis team

Betrokkenheid oud-leerlingen
Wat zijn we blij met zoveel betrokkenheid van onze oudleerlingen en hun interesse voor het onderwijs!
• Aanstaande maandag 2 december 2019 loopt
Hadassa van Hell mee in groep 2;
• Aanstaande dinsdag 3 december 2019 loopt
Lianne Legemaat mee in groep 2, in het kader
van een ‘snuffelstage’.
En: aanstaande donderdag 5 december 2019 loopt
Matthias van Vliet uit Capelle aan den IJssel zijn
maatschappelijke stage bij groep 3.

Kerstviering
Bij deze willen wij u laten weten dat de kerstviering van
dit schooljaar voor de hele school op DV woensdag
18 december 2019 vanaf 19.00 uur in de Hervormde Kerk
in Langbroek zal zijn.
Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,

Voor alle data geldt: D.V.

Meester Breugem, directeur

Voor alle data geldt: D.V.

