Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 11 juni 2021
Wandelen voor Water groep 8
Wij hebben als klas geld opgehaald, Voor kinderen die
geen water hebben. Zo kunnen kinderen die weinig geld
hebben, ook water krijgen. Dit project heet: Wandelen
voor Water.

Na de zomervakantie worden de plannen uitgewerkt, en
worden de benodigde subsidies aangevraagd. Doel is de
herinrichting van het schoolplein medio 2022 tot
uitvoering te brengen. Maar daarvoor moet er nog heel
wat gebeuren.

We gingen langs de deuren, om geld op te halen. Dat geld
deden we in een zelf geknutseld doosje. Ook konden ze
via een QR-code betalen. In totaal hebben we maar liefst
730 euro opgehaald.

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

Op 9 Juni gingen we lopen, maar niet zomaar wandelen.
We moesten met 1,5 liter water op onze rug wandelen.
Met onze klas liepen we naar Laureen Hoogendoorn. Dat
is 6 km, en we moesten ook nog 6 km terug lopen, Dat is
dus wel 12 km. Gelukkig hebben we het gehaald, en
krijgen veel arme kinderen weer schoon water.

Studiedagen schooljaar 2021-2022
Alvast voor uw agenda: hierbij de studiedagen voor het
schooljaar 2021-2022 (dan is de school gesloten, en
hebben de leerlingen vrij):
• Dinsdag 26 oktober 2021
• Dinsdag 18 januari 2022
• Donderdag 10 maart 2022

Werkgroep Herinrichting Schoolplein
Na de zomervakantie gaan we verder met de
planuitwerking voor de herinrichting van ons Schoolplein.
Hiervoor is een werkgroep gevormd, waarin – naast een
tweetal bestuursleden – ook 3 ouders zitting nemen,
namelijk Arjan Spies, Tamme van der Wal en Daniël de
Heus. Dank daarvoor.

Herstel juf Ineke
Het herstel van juf Ineke gaat toch minder goed dan dat
we hadden gehoopt en verwacht. Daarom werkt ze
(voorlopig) vanaf volgende week alleen op woensdag en
op vrijdag. We zoeken nog naar vervanging op maandag
en op dinsdag. De ouders van groep 3 krijgen daarover
nog nader bericht.
Bezetting groep 3 volgende week
Maandag 7 juni: wordt nog bekend gemaakt
Dinsdag 8 juni: wordt nog bekend gemaakt

Voor alle data geldt: D.V.

•

Woensdag 9 juni: juf Ineke
Donderdag 10 juni: meester Nathan
Vrijdag 11 juni: juf Ineke

•

Formatie nieuwe schooljaar 2021-2022
Groep
1a

1b/2

3

4

5

6

7

8

Verder:

Ochtend
Ma + vr: juf Alike
Verweij
Di + do: juf Martine
van der Wind
Ma, di + wo: juf
Cobie van der
Weerd
Di, do + vr: juf
Joanne Verbeek
Ma, di, wo + vr: juf
Ineke Hoogerwerf

Middag
Ma: juf Alike Verweij
Di + do: juf Martine
van der Wind

•

Ma + di: juf Cobie van
der Weerd

•
•

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

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

Di + do: Elise van Vliet

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

•

Ma, di + do: juf
Lisanne Kemp

Ma: juf Loïs Griffioen
Di, do + vr: meester
Nathan Veenendaal

Ma, di + vr: juf Anna
van Meijeren

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

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 (commissie
schoolreis)
Er is alweer een week voorbij en dus een nieuwe
schoolreis-update. Op 24 juni hopen we alle kinderen om
9:00 te ontmoeten aan de Langbroekerdijk A 92. Dit is ook
de plek waar jullie de kinderen om 15:00 uur weer mogen
ophalen. Het is belangrijk dat de kinderen die dag oude
kleren aan hebben die nat en vies mogen worden, evt.
zwemkleding onder hun kleding aan. Ook willen we
vragen of jullie de kinderen thuis al in willen smeren met
zonnebrandcrème. Ohja… en die dag hoeven ze geen eten
en drinken mee te nemen en zelfs voor de lunch wordt
gezorgd.
Om deze dag tot een succes te maken hebben we nog
twee vragen, de eerste is of iemand veel diepvriesruimte
heeft waar we gebruik van mogen maken, we hopen dit
dan op 24 juni ‘s morgens op te halen. Daarnaast zijn we
nog op zoek naar een aantal vaders (om de meesters
gezelschap te houden) en moeders die deze dag
beschikbaar zijn om te helpen. Wilt u dit doorgeven voor
uiterlijk 18 juni, dit kan door te mailen naar:
jos.landwaart@smdblangbroek.nl . Alvast hartelijk
bedankt!
Juf Corine weer terug
Met ingang van volgende week is juf Corine weer terug na
haar periode van zwangerschapsverlof. Daar zijn we heel
blij mee. Dankbaar zijn we met haar dat alles zo goed met
haar gaat en met haar dochtertje! Welkom weer, juf
Corine!
Bibliotheek groep 3 en 4
De bibliotheek is nu op dinsdag, ivm de bezettingen is dit
nog wel eens rommelig. Voor de laatste paar weken van
dit schooljaar verplaatsen we de bibliotheek naar de
woensdag om het voor de kinderen ook wat rustiger te
houden.

Voor alle data geldt: D.V.

Verkeersexamen groep 7 en 8
Woensdag 16 juni is het praktijk verkeersexamen voor
groep 7 en 8. De kinderen fietsen dan de route van
Langbroek-Cothen. Afgelopen week heeft Veilig Verkeer
Nederland in samenwerking met de gemeente Wijk bij
Duurstede vaste bordjes langs deze route mogen
plaatsen. Zo kan het hele jaar door geoefend worden door
de kinderen met de ouders.
Let op dat de fiets van uw zoon/dochter voldoet aan de
gestelde eisen die wij afgelopen week per mail hebben
toegezonden. Mocht een fiets niet voldoen, dan kan hij/zij
uitgesloten worden van deelname. Dit beslist een
medewerker van VVN Wijk bij Duurstede.
Avond2Daagse
We zien terug op een prachtige Avond2Daagse, afgelopen
woensdagavond en donderdagavond. Prachtig weer en
geweldig georganiseerd door onze A4D-commissie: Bettie,
Johan en Matijs. Hartelijk dank daarvoor!

School-activiteiten tot de zomervakantie
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

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

Ook dank aan onze Oudercommissie voor het verzorgen
van de ‘tussendoortjes’!
Al met al was er weer iets ‘leuks’, in deze toch wel nare
Coronatijd. Dankbaar zijn we ook dat alles goed en veilig
mocht verlopen.

Voor alle data geldt: D.V.

