Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek
Vrijdag 31 januari 2020
Derde studiedag schooljaar 2019-2020
In tegenstelling tot hetgeen in de schoolgids staat
aangegeven: de derde studiedag van het schooljaar 20192020 is op donderdag 12 maart a.s. (en niet op vrijdag 13
maart). Dus: donderdag 12 maart a.s. zijn de leerlingen
vrij.
Volgende week woensdag 5 februari: groep 2 GEEN
school
Remindertje (zoals eerder aangekondigd): volgende week
woensdagmorgen 5 februari heeft groep 2 GEEN school.
Alle onderbouwleerkrachten gaan dan naar het
symposium ‘Het jonge kind’.
Terugblik schoonmaakavond
Afgelopen maandag was het schoonmaakavond op de
school. Hartelijk dank aan allen die hun medewerking
hebben verleend!
De eerstvolgende schoonmaakavond is op maandagavond
20 april aanstaande. Noteer deze datum maar alvast in
uw agenda.....
Het doorgeven van wijzigingen in e-mailadressen en
telefoonnummers.
Het is van essentieel belang dat de gegevens die wij als
school van u als ouders/verzorgers in het bezit hebben,
correct zijn.
Wij denken dan vooral aan uw telefoonnummer(s) en emailadres(sen). Het betreft ook het telefoonnummer
welke wij kunnen gebruiken bij een noodgeval en u bent
zelf als ouder/verzorger onbereikbaar.
Wilt u een wijziging doorgeven, stuur dan een e-mail met
de wijziging naar het volgende mailadres:
administratie@smdblangbroek.nl o.v.v. wijziging
gegevens en dan de naam van uw kind(eren).
Alvast hartelijk dank.
ANDERE datum inschrijfavond nieuwe leerlingen
In verband met de Biddag voor gewas en arbeid van onze
plaatselijke Oud. Ger.Gem. in Ned. op donderdag 13
februari 2020, wordt de Inschrijfavond nieuwe leerlingen
verplaatst naar dinsdag 18 februari 2020 om 20.00 uur.
Inmiddels komt het aantal inschrijvingen op gang. We
zullen daardoor weer een mooie volledige groep 1 kunnen
gaan vormen; fijn!

Het inschrijfformulier is via onze website te downloaden.
Ook kunt u een exemplaar bij de administratie
opvragen/ophalen.
Natuurlijk hebben wij ook al een beeld van het aantal
vierjarigen uit Langbroek en omgeving. Maar wellicht
vergeten wij er een aantal.
Alle ouders/verzorgers die wij in beeld hebben danwel al
een inschrijving hebben ingediend, krijgen een
persoonlijke uitnodiging voor 18 februari a.s.!
Gebedsgroep
Aanstaande maandag 3 februari 2020 komt de
gebedsgroep van onze school weer bijeen.
Oudermorgen groepen 1 en 2
Volgende week dinsdag 4 februari en donderdag 6
februari 2020 is er ‘Oudermorgen’. Van 9.30-11.30 uur
bent u van harte welkom!
Van onze Medezeggenschapsraad
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wij als MR hebben de
afgelopen vergadering met
elkaar gesproken over hoe wij
als MR meer kunnen gaan
betekenen voor de school.
Wij zijn een vertegenwoordiging van jullie als ouders en
het onderwijsgevende personeel. Daarom willen wij vanaf
nu graag ruim voor iedere vergadering 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 14 februari doorgeven via
mr@smdblangbroek.nl. Na elke vergadering zult u in de
nieuwsbrief een korte terugkoppeling vinden van wat wij
als MR besproken, geadviseerd of besloten hebben.
Ook zullen wij af en toe met vragen naar jullie komen,
zoals deze week met de enquête over de kerstviering.
Met vriendelijke groet,
Hans, Aline, Corine en Jos

Dus: wordt uw kind tussen 1 juli 2020 en 1 augustus 2021
vier jaar: schrijf hem/haar dan in als nieuwe leerling op
onze school.
Voor alle data geldt: D.V.

Inventarisatie buitenschoolse opvang
We krijgen regelmatig vragen van ouders of voor- en
naschoolse opvang ook op onze school kan worden
aangeboden, die aansluit bij onze identiteit. U begrijpt,
allereerst is nodig om te weten in hoeverre daaraan
behoefte bestaat. Immers, een minimum-aantal (ca. 10
kinderen) is nodig om eea binnen het gebouw van de
SmdB te kunnen realiseren.
Daarom onze vraag: wanneer u graag ziet dat met ingang
van het nieuwe schooljaar identiteitsgebonden voor- en
naschoolse opvang op school wordt aangeboden, wilt u
dit dan per mail bij ondergetekende aangeven?
Wilt u ook aangeven voor welk kind/kinderen u hiervan
gebruik wilt gaan maken?
Inmiddels komen de aanmeldingen binnen..... Wilt u er
ook graag gebruik van maken? Graag uiterlijk aanstaande
maandag 3 februari een mailje naar ondergetekende.
Ouder-Thema-Markt
Noteert u dinsdag 31 maart a.s. alvast in uw agenda?
20.00 uur. Op deze avond is er een onderwijskundige
Ouder-Thema-Markt, waarbij u over allerlei zaken zult
worden geïnformeerd. Nadere informatie volgt.
Vervangingen volgende week
• Groep 8, donderdag 6 februari: juf Johanna de
Bode (ipv juf Joke);
• Groep 7, donderdag 6 februari: juf Lisanne (ipv
meester Jos);
• Groep 4, maandag 3 februari: meester Mark van
den Brink (ipv juf Ineke);
• Groep 4, donderdagmiddag 6 februari: meester
Bert (ipv juf Ineke);
• Groep 2, maandag 3 februari: juf Joanne (ipv juf
Martine);
• Groep 3, vrijdag 7 februari: juf Joanne (ipv juf
Marja).

Fruit volgende week
• Dinsdag: 1 pomelo per 14 leerlingen;
• Donderdag: 1 zakje waspeen per 5 leerlingen;
• Vrijdag: 1 peer per leerling.
Agenda komende tijd
Dinsdag 18 februari 2020,
20.00 uur
Vrijdag 21 februari 2020
Maandag 24 februarivrijdag 28 februari 2020
Dinsdag 31 maart 2020,
20.00 uur
Donderdag 5 maart 2020
Dinsdag 10 maart 2020
Woensdag 11 maart 2020
Donderdag 12 maart 2020
Donderdag 19 maart
2020, 13.00-15.00 uur

Inschrijfavond nieuwe
leerlingen
Uitreiking 1e rapport
Voorjaarsvakantie
Ouder-Thema-Markt
Contactavond ouders
Contactavond ouders
Biddag (geen school)
Studiedag team (geen
school)
Inloopmiddag ouders (op
basis van inschrijving)

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

Voor alle data geldt: D.V.

