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MAANDAG 2 JULI 2018  

Groep 7/8 op bedrijfsbezoek (3D printer) 
 
Na het zelf in elkaar zetten van de 3D printer, krijgt groep 7/8 dinsdagochtend 3 juli een 
kijkje in Ede in het 'Makerslab'. Hier werken jonge ondernemers met 3D printers. Ook ne-
men zij een kijkje bij 'Oceanz' waar professioneel wordt geprint voor de industrie. Zij prin-
ten onderdelen voor de medische wereld. We zijn erg  benieuwd naar de mogelijkheden 
voor het heden en voor de toekomst!  
 
Eindfeest 
Aanstaande donderdag 5 juli vieren alle 
juffen en de meester hun verjaardag. 
Het wordt een gezellige dag met als 
thema ‘zomer’. De kinderen mogen die 
dag allemaal zomers verkleed naar 
school komen. In plaats van een ca-
deautje willen we vragen of u uw kind 
iets mee kunt geven voor de lunch/ 
picknick. Een aantal lekkere hapjes 
waar we een overheerlijk buffet mee kunnen samenstellen. Wij hebben er al heel 
veel zin in! 
 
Afscheid juf Juke 
Tijdens het eindfeest nemen de kinderen ook afscheid van juf Juke. Na 22 jaar Piet 
de Springer gaat zij met pensioen. Vele inwoners van Langbroek hebben bij juf 
Juke in de klas gezeten of een extra steuntje in de rug van haar gehad. We zullen 
de altijd vrolijke, altijd aanwezige, lieve juf Juke enorm gaan missen. 
Wilt u haar de hand schudden dan kan dat aanstaande donderdagmiddag tussen 
14:30 uur en 15:30 uur. Mocht u dit niet passen, dan kan dat ook in de loop van 
volgende week. 
 
Nieuwe leerlingen groep 1 
Op dit moment is een aantal kinderen aan het wennen in groep 1/2. Na de zomer-
vakantie starten zij volledig. Mirthe Smit is vorige week al vier jaar oud geworden. 
Gefeliciteerd Mirthe! In de vakantie geldt dat voor Ilse Groenesteijn, Yenthe van 
Woudenbergh en Finn Noordam. Alvast van harte welkom op school! 
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Uitnodiging VBW 2018 Welkom op de Vakantie Bijbel Week – Zoek het uit! 

In de eerste week van de zomervakantie wordt de Vakantie Bijbel Week 
gehouden voor alle kinderen van Langbroek en omstreken. Het thema is 
dit jaar ‘Zoek het uit!’ Tijdens de VBW gaan de kinderen met elkaar zin-
gen, luisteren naar mooie Bijbelverhalen, en actieve spelletjes en leuke 
proefjes met elkaar doen. Alle kinderen uit Langbroek en omstreken zijn 
hartelijk welkom, de deelname is gratis. De kinderen van 6 tot en met 9 
zijn welkom in bij het ochtendprogramma en de kinderen van 10 tot en 
met 12 jaar hebben een programma in de avond. Voor tieners van 13 tot 
en met 16 jaar is er een speciale tieneravond waar spetterende spellen 
gedaan worden, waarbij je flink nat kunt worden. Zet de VBW-datum 17 
t/m 20 juli in de agenda en doe allemaal mee in Langbroek! We vinden 
het leuk als ouders komen kijken of een ochtendje mee willen helpen bij 
de spellen. Meer info of opgeven kan via vbw@hervormdlangbroek.nl of 
via www.vbwlangbroek.nl. 
 
Na de schoolvakantie worden er ook weer leuke activiteiten gedaan in Langbroek, er is in het Hervormd Centrum op de Brink 
een kinderclub voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 en er is een jongens- en een meisjesclub voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. 
Eens in de twee weken een gezellige avond met leeftijdsgenootjes waarin we de kinderen mooie Bijbelverhalen vertellen, 
knutselen en leuke activiteiten organiseren. De kinderclub is op vrijdagavond, de jongensclub is op dinsdagavond en de meis-
jesclub op maandagavond, de tijden van alle clubs zijn van 18.30-20.00 uur. Komen jullie ook eens kijken? Kom gerust langs, 

iedereen is van harte welkom! 
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