Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 4 juni 2021
Uitnodiging wenmorgen woensdag 7 juni 2021
Beste ouders/verzorgers,

Ontvangt u geen bericht, dan kunt u er vanuit gaan dat u
al betaald heeft.

Aankomend schooljaar mag uw zoon/dochter na de
zomervakantie bij ons starten op school.
Dit is natuurlijk allemaal spannend.

Ook zullen wij voor schoolkamp van groep 8 de betaling
open gaan zetten via Parro.

Bij deze willen wij uw zoon/dochter uitnodigen voor de
wenmorgen van woensdag 7 juli 2021 van 9.00-12.00 uur.
Om 9.00 uur mag u hem/haar in de klas bij de juf brengen
en om 12.00 uur weer ophalen bij het kleuterhek.
Uw zoon/dochter mag eten en drinken meenemen voor
het 10 uurtje.

Bezetting groep 3 volgende week
Maandag 7 juni: juf Ineke
Dinsdag 8 juni: meester Nathan/juf Joanne
Woensdag 9 juni: juf Ineke
Donderdag 10 juni: meester Nathan
Vrijdag 11 juni: juf Ineke
BSO

Binnenkort komt de juf nog een tasje brengen met
spulletjes.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij het graag.
Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie: maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22
oktober 2021
Dankdag: woensdag 3 november 2021
Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7
januari 2022
Voorjaarsvakantie: maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag
4 maart 2022
Biddag: woensdag 9 maart 2022
Goede vrijdag/ Pasen: vrijdag 15 april 2022 t/m maandag
18 april 2022
Meivakantie: maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei
2022
Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie: maandag 11 juli 2022 t/m vrijdag 19
augustus 2022
Betaling schoolreis/schoolkamp (van de administratie)
Vanaf maandag zullen wij de herinnering eruit sturen voor
de schoolreis.
Nog niet betaald, dan ontvangt u via Parro een
betalingsherinnering.

Beste ouder/verzorger,
Wat ontzettend fijn dat de BSO weer open is en dat
we de kinderen weer een fijne middag mogen
bieden na schooltijd! Inmiddels is Juf Maaike aan het
genieten van haar zwangerschapsverlof. Op
maandag en dinsdag is juf Margaret de Koning
werkzaam op de BSO. Wellicht kent u haar.
Hieronder stelt zij zich nog even aan u voor;

Mijn naam is Margaret de Koning en ik woon
(officieel) in Doorn. Vanwege de ziekte van mijn
ouders verblijf ik echter bijna constant in Lunteren.

Voor alle data geldt: D.V.

Drie jaar geleden ben ik gestopt met werken maar nu
is het wat rustiger geworden. Het kriebelde al een
poosje om weer wat met kinderen te gaan doen.
Ik houd van wandelen, tuinieren en verdiep me graag
in de lokale geschiedenis. Verder word ik blij van
knutselen met kinderen en (voor)lezen.
In Langbroek ben ik geen onbekende. Als Remedial
Teacher gaf ik op de School met de Bijbel o.a. hulp
aan kinderen die lezen of rekenen moeilijk vonden.
Nu ben ik voor 10 weken terug om Maaike van
Doorn vanwege zwangerschapsverlof bij de BSO
BijdeHandjes te vervangen. Ik heb er heel veel zin in.

Di, do: juf Elise van
Vliet
(onderwijsassistent)
Ma: juf Loïs
Griffioen

5

6
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Tot ziens!
Hartelijke groet, Margaret de Koning
8

Wilt u meer informatie over de BSO of heeft u
vragen? Neem gerust contact met mij op. Wilt u uw
kind(eren) inschrijven? Dit kan geheel kosteloos en
vrijblijvend via onze website www.bijdehandjes.info

•
•

Formatie nieuwe schooljaar 2021-2022

1b/2

3

4

Ochtend
Ma + vr: juf Alike
Verweij

Middag
Ma: juf Alike Verweij

Di + do: juf Martine
van der Wind
Ma, di + wo: juf
Cobie van der
Weerd

Di + do: juf Martine
van der Wind
Ma + di: juf Cobie van
der Weerd

Di, do + vr: juf
Joanne Verbeek
Ma, di, wo + vr: juf
Ineke Hoogerwerf

•

•
•
•
•

Do: juf Joanne
Verbeek
Ma, di: juf Ineke
Hoogerwerf

Do: meester Jos
Landwaart

Do: meester Jos
Landwaart

Ma, di + do: juf
Danielle de Wit
(onderwijsassistent)
Ma, di, wo, do, vr:
juf Lisanne Kemp

Ma, di + do: juf
Danielle de Wit
Ma, di + do: juf
Lisanne Kemp

Ma: juf Loïs Griffioen

Di, wo, do, vr:
meester Nathan
Veenendaal
Ma, di, wo, vr: juf
Anna van Meijeren

Di, do + vr: meester
Nathan Veenendaal

Do: juf Corine van
de Lagemaat
Ma, di, wo: meester
Jos Landwaart

Do: juf Corine van de
Lagemaat
Ma + di: meester Jos
Landwaart

Do + vr: juf
Henriëtte Kemp
Ma, di, do + vr: juf
Joke van Ooijen

Do + vr: juf Henriëtte
Kemp
Ma, di, do + vr: juf
Joke van Ooijen

Di + wo: juf Loïs
Griffioen

Di: juf Loïs Griffioen

Ma, di + vr: juf Anna
van Meijeren

Verder:

Hartelijke groet, ook namens Margaret,
Linda Poenaru
Locatiemanager
linda@bijdehandjes.info l 06-57219698

Groep
1a

Di + do: Elise van Vliet

Groep 1a zal bestaan uit de kinderen die na 0106-2021 4 jaar zijn of nog worden;
Met ingang van 1 februari 2022 gaat juf
Henriëtte Kemp haar LIO-stage doen in groep 7.
Dit betekent dat zij dan 4 dagen zelfstandig
groep 7 draait, en meester Jos 1 dag groep 7;
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt de
IB-taak verdeeld tussen juf Corine (1 dag) en
meester Jos (1 dag). De verdeling daarin (welke
groepen) wordt nog nader bekend gemaakt;
Kindercoach (juf Theodora): in principe op de
dinsdag;
RT (juf Miriam): op maandag en op vrijdag;
Administratie (Nelleke de Heus): in principe
aanwezig op dinsdag;
Directeur (meester Breugem): in principe
aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag
(andere dagen Vinkeveen).

Schoolreis donderdag 24 juni 2021 (meester Jos)
Nog een paar weken en het is zover… schoolreis. Wegens
de nog steeds geldende maatregelen kunnen we helaas
niet met de bus een uitje plannen. Maar het goede
nieuws is dat we hard bezig zijn met een alternatief. Dit
zal plaatsvinden in Langbroek. We verwachten de
kinderen die dag van 9:00 – 15:00 op een locatie die we
later bekend hopen te maken. Vanaf nu zullen we iedere
week een tipje van de sluier oplichten. We kijken uit naar
een gezellige en zonnige dag.

Voor alle data geldt: D.V.

De wethouder in groep 7 (meester Jos)
Langbroek in de Tweede Wereldoorlog, een boekje over
het

Weiland achter de school
We zien regelmatig dat kinderen voor en na schooltijd aan
het spelen zijn in het weiland achter de school. In overleg
met de eigenaar willen wij u vragen om erop te letten dat
uw kind(eren) niet in dit weiland spelen. Op deze manier
houden we het contact goed en iedereen tevreden.
Avond2Daagse
De gewone avondvierdaagse kan dit jaar helaas niet
plaats vinden.

verhaal van Langbroek van 1940-1945. Daar ging het
afgelopen donderdagmiddag over in groep 7, toen
wethouder Hans Marchal hier over kwam vertellen. Een
verhaal dicht bij de belevingswereld van de kinderen, die
vol aandacht luisterde en als afsluiting allemaal het
boekje mee naar huis kregen.
Schoolfruit
Dit was alweer de laatste week dat wij als school, 20
weken, schoolfruit hebben mogen ontvangen.
Voor volgend schooljaar gaan wij als school weer
inschrijven en dan is het afwachten of we weer mee
mogen doen.
Blijft u zelf als ouder doorgaan met het meegeven van
fruit naar school als gezond tussendoortje?
Op donderdag is binnen school onze fruitdag. Wilt u daar
weer aan denken?
Thema Afrika in groep 2 (juf Daniëlle)
In groep 2 zijn we bezig met het thema Afrika. Afgelopen
dinsdag hadden we bezoek van de buurvrouw van Mirjam
die uit Nigeria komt. We hebben van haar een heleboel
geleerd over Afrika.
Van alle gevaarlijke dieren die daar rondlopen en kruipen,
hoe de school er uit ziet, dat daar altijd de zon schijnt en
dat de koeien daar niet zo dik zijn als bij ons in Nederland.
Deze mevrouw had ook echt Afrikaanse kleding aan die ze
helemaal zelf heeft gemaakt omdat ze heel goed kan
naaien. Speciaal voor ons had ze Afrikaanse koekjes
gebakken, daar hebben we lekker van zitten smullen!

Als SmdB hebben we vanuit de GGD en de gemeente Wijk
bij Duurstede toestemming gekregen om onze eigen
wandelavonden te organiseren, onder verschillende
voorwaarden, waar we ons wel aan moeten houden.
We gaan 2 avonden wandelen met de kinderen.
De groepen 3, 4 en 5 lopen ongeveer 5 km per avond
De groepen 6, 7 en 8 lopen ongeveer 10 km per avond
Beide avonden lopen er 9 begeleiders per groep mee.
De oudercommissie verzorgt tussendoor voor wat eten en
drinken.
Woensdagavond 9 juni vertrekken beide groepen vanaf
de Locatie Groene Entree Kaapse Bossen. (1 afslag eerder
dan het Doornse gat). Wij willen u als ouders vragen om
de kinderen hiernaar toe te brengen.
Let op! Gezien de corona maatregelen, houdt als ouders
netjes, 1,5 meter afstand.
De kinderen van groep 6,7 en 8 kunnen ook op de fiets
komen.
Om 17.30 uur is het dan verzamelen bij de school. Matijs
Gardenier en Berco Spithoven fietsen dan om uiterlijk
17.40 uur weg met de kinderen voor de 10km.
De 10 km vertrekt om 18.00 uur vanaf Groene Entree
Kaapsen Bossen en de 5 km vertrekt om 18.15 uur.
Omstreeks 19.30-19.45 uur kunnen de kinderen van de
5km weer opgehaald worden en rond 20.00 uur de
kinderen van de 10km.
Die op de fiets komen zullen rond 20.15 uur weer bij
school aanwezig zijn.
Begeleiders van woensdagavond zijn.
Voor de 5km:
Johan van Hell (Algehele leiding)
Meester Breugem
Juf Elise
Juf Alike
Juf Nelleke
Egberdien Hogendoorn

Voor alle data geldt: D.V.

Gerine Lagerweij
Nelleke Spithoven
Jacquelien Lokhorst

Omstreeks 19.30-19.45 uur kunnen de kinderen van de
5km weer opgehaald worden en rond 20.00 uur de
kinderen van de 10km.

Voor de 10km:
Matijs Gardenier (Algehele leiding)
Juf Loïs
Meester Jos
Juf Anna
Berco Spithoven
Mathijs van Eck
Bertha van Doorn
Wilma van der Meij
Rudy van Beek

Er is geen defilé of inhaalmoment met snoep... Dit ter
voorkoming dat er te veel mensen bij elkaar komen.
De kinderen zullen aan het einde van deze avond een
alternatieve medaille ontvangen.
Er worden geen shirts van de SmdB gedragen.
Wij hopen op 2 gezellige wandelavonden,
School-activiteiten tot de zomervakantie

Donderdagavond 10 juni vertrekken beide groepen vanaf
het schoolplein van onze school. Deze avond willen we
een stuk gaan wandelen door de Langbroekse bossen en
weilanden.
Let op! Gezien de corona maatregelen, houdt als ouders
netjes, 1,5 meter afstand.
De 10 km vertrekt om 18.00 uur en de 5 km vertrekt om
18.15 uur.
Omstreeks 19.30-19.45 uur kunnen de kinderen van de
5km weer opgehaald worden en rond 20.00 uur de
kinderen van de 10km.
Begeleiders van donderdagavond zijn.
Voor de 5km:
Johan van Hell (Algehele leiding)
Meester Nathan
Juf Elise
Juf Nelleke
Berco Spithoven
Wilma van der Meij
Maral Zakarian
Tammy van der Kooij
Willemijn van Eck
Voor de 10km:
Matijs Gardenier (Algehele leiding)
Meester Jos
Meester Breugem
Bettie Bleijenberg
Rudy van Beek
Dinie Legemaat
Janneke Overvest
Jacquelien Lokhorst
Henk/Hanna Spies

Woensdag 9 en
donderdag 10 juni 2021
Woensdag 16 juni 2021
Donderdag 24 juni 2021
Woensdag 30 junivrijdag 2 juli 2021
Maandag 12 juli 2021
Dinsdagavond 13 juli
2021
Donderdag 15 juli 2021

(aangepaste) Avondvierdaagse
(voor de school)
Praktisch verkeersexamen
Schoolreis hele school
Schoolkamp
Vossenjacht
Afscheid groep 8
Pannenkoeken eten

Overzicht resterende vakanties en vrije dagen rest
schooljaar 2020-2021
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur
Vluchtelingengebedweek
Elkaar ontmoeten in gebed: Een vluchteling is boven alles
een mens, geschapen door God en kostbaar. Een
medemens om te zien en te ontmoeten. Juist in dit jaar
waarin onze hoofden vol waren met problemen, is het zo
belangrijk om ook bij hun verdriet stil te staan. Van 20 t/m
26 juni is de Vluchtelingengebedsweek, aansluitend op de
Wereldvluchtelingendag op zondag 20 juni. Het thema is
dit jaar ‘Ontmoet’. Bidt u mee? Gave helpt u op weg met
een gebedsboekje met gebedspunten van vluchtelingen
zelf. Nieuw dit jaar is het gezinsmoment. Dagelijks een
filmpje, verhaal of quiz om kinderen te betrekken bij het
omzien naar vluchtelingen. Hier kunt u zich aanmelden
voor het gezinsmoment en/of gebedsboekjes (gratis)
bestellen: gave.nl/gebedsboekje

Voor alle data geldt: D.V.

