Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 6 november 2020
Schoolfruit
Met ingang van volgende week start het Schoolfruitprogramma van de Europese Unie weer. Iedere week
krijgen alle leerlingen een stuk (onbekend) fruit of
(onbekende) groente uitgereikt (op woensdag, donderdag
en vrijdag).
Echter....gelet op de ernstige Corona-situatie....hebben
we besloten om, tot de kerstvakantie, de groente/het
fruit met de kinderen mee te geven. En niet op school
door de ouders te laten snijden.
U begrijpt dat wel.....
We hopen echt dat na de kerstvakantie de ouders, die
zich hiervoor hebben aangemeld (!), weer de school in
kunnen komen voor het snijden van groente en fruit!
Betekenis korte persconferentie premier Rutte en
minister De Jonge van afgelopen dinsdag
Afgelopen dinsdag was er opnieuw een (korte)
persconferentie van het Kabinet. Voor het basisonderwijs
zijn er op dit moment geen wijzigingen afgekondigd.
Na Dankdag
Deze week hebben we als gehele school aandacht
besteed aan Dankdag voor gewas en arbeid, onder het
thema ‘Dankt God in alles’. Dat was fijn, ook toen we
afgelopen donderdag de Dankdag-Sing-In hebben
gehouden.

Tulpenbollen
De tulpenbollen zijn binnen! Een enorm aantal...
Aanstaande maandag geven we ze de kinderen mee. Laat
u uw kinderen daarvoor een tas meenemen aanstaande
maandag?

Dankbaar zijn we voor het feit dat het onderwijs ook nu
gewoon doorgang kan vinden. Immers, ook deze week
zijn in gezinnen van de school besmettingen vastgesteld
en moeten gezinnen in quarantaine. Dat is ‘zwaar’ voor de
gezinnen. De kinderen van deze gezinnen krijgen nu
afstandsonderwijs. In ons gebed zijn wij op hen
betrokken.

Voor alle data geldt: D.V.

Vervangingen volgende week
Volgende week woensdag 4 november is het de landelijke
•
•

Groep 5, dinsdagmiddag 10 november: juf Loïs
(ipv meester Nathan);
Groep 5, donderdag 12 november: juf Anneleen
van Doorn (ipv meester Nathan).

Fietsverlichting
Werkende fietsverlichting is van groot belang als het gaat
om de verkeersveiligheid. Elk jaar is er weer een grote
landelijke campagne voor extra aandacht. Denkt u er ook
AAN. Zet u uw licht ook AAN.
Maandag 2 november 2020: start buitenschoolse opvang
in de school!
Afgelopen maandag 2 november was het zover: start van
de BSO in onze school!

Fietsenkeuring
Ieder jaar in de eerste week van november is op school de
fietsenkeuring van Veilig Verkeer Nederland.
Helaas heeft ook het bestuur van VVN afdeling Wijk bij
Duurstede/Cothen/Langbroek moeten besluiten om dit
jaar geen fietsenkeuring te houden.
Voor dit jaar is wel een alternatief bedacht, want de
fietsenkeuring blijft een belangrijk punt van aandacht. Zij
hebben wel een alternatief bedacht.
https://vvn.nl/fietscheck <https://vvn.nl/fietscheck>
Via bovenstaande link kunt u terugvinden wat de eisen
zijn waaraan een fiets moet voldoen om goedgekeurd te
worden. U kunt nu zelf, samen met uw kind de fiets
keuren en de eventuele gebreken (laten) verhelpen. Wij
hopen dat er veel fietsen op deze manier gekeurd gaan
worden. En volgend jaar hopen wij weer zelf de keuring te
kunnen doen.
Veilig Verkeer Nederland hoopt dat op deze manier veel
fietsen gekeurd gaan worden.
Volgend jaar hopen ze weer aanwezig te kunnen zijn om
de keuring te verzorgen.
Van de medezeggenschapsraad
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
D.V. 16 november hoopt de MR weer te vergaderen. Zoals
eerder aangeven zijn wij een vertegenwoordiging van
jullie als ouders en het onderwijsgevende personeel.
Daarom willen wij bij deze weer 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 13 november
doorgeven via mr@smdblangbroek.nl.
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Met vriendelijke groet,
Hans, Aline, Corine en Jos
Meeleven (1)
We leven mee met de familie Van Veldhuizen (Gert-Jan en
Ruth) en hun kinderen Sophie en Jesse. Afgelopen zondag
is de vader van Gert-Jan overleden. Wij wensen hen Gods’
nabijheid toe.
Meeleven (2)
Ook leven we mee met de familie Legemaat (Krijn en
Diny) en hun kinderen. Afgelopen zondag is de oma van
Diny overleden. Oma woonde in Assen, waar zijn vandaag
wordt begraven. Wij wensen hen Gods’ vertroosting en
nabijheid toe.

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