Week 34

2017-2018

Belangrijke data:
21 augustus
De eerste schooldag
21 augustus
Bijzondere dag voor de kinderen uit Kootwijkerbroek.
29 augustus
Ouderraad
05 september
MR
07 september
1ste dag Wandel Tweedaagse
08 september
2de dag Wandel Tweedaagse
(Volgende Nieuwsflits data en planning voor het hele jaar.)
’t is weer voorbij, die mooie zomer …..
De lange zomervakantie is voorbij met vast vele mooie herinneringen.
Afgelopen week heeft het hele team hard gewerkt om alles klaar te zettten voor de start a.s.
maandag. Lokalen indeling is gewisseld, voor alle 4de t/m 8ste jaars liggen de tablets
geinstallerd klaar, programma’s en leerlijnen ingericht, ….. het wordt een fantastisch
schooljaar.
We zouden het leuk vinden als de kinderen aanstaande maandag een memorabele
vakantiefoto meenemen, zodat we een beeld hebben bij het mooie vakantie verhaal van uw
zoon of dochter.
De leerkrachten en de bouwen:
Onderbouw: Manja en Cariina
Middenbouw: Eva
Bovenbouw: Martin en Hester
Het loopt wat anders...
De bedoeling was dat ik, meester Martin, per 1 oktober met pensioen zou gaan.
Schrik niet, dat gaat echt wel door... Wel zou ik nog 2 weken voor de bovenbouw staan.
Echter, mijn vrouw is er op dit moment niet zo best aan toe, vandaar dat ik zorgverlof heb
moeten opnemen. Om verdere vragen te voorkomen, even kort wat er met haar is: Al enkele
weken voor de vakantie kregen we te horen dat ze een stenose in haar nek had, waardoor
het ruggenmergkanaal veel te nauw is geworden en daardoor zenuwen niet meer konden
doen wat ze moeten doen, nl. de boel aansturen. Gevolg daarvan is dat de fijne motoriek van
haar handen ernstig is aangetast en dat ze erg moeizaam loopt. Dat laatste resulteerde in
het gebruik moeten maken van een rolstoel. Twee weken geleden is ze geopereerd met de
bedoeling om het proces van achteruitgang te stoppen. De operatie is geslaagd wat dus niet
betekent dat de dingen nu beter gaan, misschien volgt er enig licht herstel in het komend
jaar. Tot overmaat van ramp brak ze afgelopen zondag haar bovenarm, een zeer pijnlijke
zaak. Je begrijpt dat ze veel zorg nodig heeft en het aangevraagde verlof!
Ondertussen heb ik kennisgemaakt met Hester, onze nieuwe leerkracht en die kennismaking
is mij prima bevallen. Een jonge bevlogen juf met een sterke voorkeur voor de bovenbouw.
We hebben samen de voorbereiding voor dit jaar gedaan en haar frisse ideeën, ook
aangaande Snappet (voor gr. 8 nieuw, maar ze zullen enthousiast worden), spraken mij erg
aan. Ze begint dus nu twee weken eerder dan de bedoeling was. Wel zal ik maandag a.s. de
kinderen van de bovenbouw nog even ontvangen in hun nieuwe lokaal en ze het e.e.a.
uitleggen wat betreft het bovenstaande.
Ik heb het volste vertrouwen in dat gr.6/7/8 een prima schooljaar gaat hebben.
Jullie zijn nog niet helemaal van me af, want ik zal tot 1 oktober op school zijn om met Hester
ervaringen uit te wisselen, maar ook om allerlei voorkomende werkzaamheden te verrichten.
Groeten, Martin
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Even voorstellen:
Graag stel ik mijzelf even voor: mijn naam is Hester Rietberg. Ik
woon samen met mijn vriend Jochem in het centrum van Barneveld
en start vanaf maandag als nieuwe juf van de bovenbouw van
Daltonschool Lange Voren. Ik zie er ontzettend naar uit om de
functie van meester Martin te mogen overnemen en hoop een
stabiele factor te worden binnen de school. Hopelijk ontmoeten we
elkaar snel. Groeten, Hester Rietberg
Even voorstellen:
Mijn naam is Manja Fluit. Ik ben 32 jaar en moeder van 3 kinderen in de leeftijd van 1, 3 en
11 jaar oud. Vanaf 2010 ben ik werkzaam als leerkracht. Ik heb op verschillende scholen
gewerkt. Ik heb veel ervaring in groep 1, 2 en groep 3. De laatste 4 jaar heb ik op een
Daltonschool gewerkt. Jullie ontmoeten mij op de maandag, dinsdag en woensdag. Samen
met Carina gaan we er een fantastisch jaar van maken! Ik heb er zin in. Groeten, Manja Fluit

De start van elke dag voor alle kinderen en ouders:
08.15 uur gaat de schooldeur open en zijn ouders en kinderen welkom
08.25 uur gaat de bel en gaan de ouders van midden- en bovenbouw weer weg (de kinderen
die nog buiten spelen komen binne)
De ouders van de onderbouw kunnen tot 08.30 blijven ( time timer gaat af)
De leerkrachten zijn allemaal om 08.00 uur op school en openen met koffie en thee de dag
met elkaar. Om 08.15 uur zijn de leerkrachten in de eigen groep.
Voor de onderbouw:
Het bord(je) in de gang is vervangen door een heen en weer schrift. Dit schrift ligt links bij de
deur. In dit schrift kunnen de ouders belangrijke zaken opschrijven. (liever niet mondeling)
Denk aan: wie haalt op, doktersafspraak, etc. of aanvraag extra gesprekje leerkracht.
De kinderen nemen een tas mee met eten en drinken. ( woensdag fruit en alle andere dagen
een gezond tussendoortje). Overblijfspullen mogen in de koelkast. Voor het gymmen mogen
makkelijke schoenen meegegeven worden met naam.
Om 11.45 gaat de leerkracht met de kinderen die niet overblijven naar buiten en wacht voor
het kleuterraam met de kinderen. Als er oogcontact geweest is met de ouder/verzorger mag
het kind mee. Om 15.00 gaan wij met alle kinderen naar buiten op dezelfde manier.
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In de kleutergroep starten een aantal nieuwe kinderen: Wij heten welkom: Jaro, Siem, Jelte,
Lamero, Bilal en Kiman.
Gym:
Alle kinderen nemen op de eerste schooldag een gymtas voorzien van voor- en achternaam
mee. In de tas zitten gymschoenen (geen zwarte zool) en gymkleding.
De bus van de bovenbouw staat om 15:00 uur klaar op weer terug te gaan naar school. De
kinderen zullen hierdoor om 15:15 uur terug zijn op school.
Middenbouw/bovenbouw:
Kinderen nemen een eigen etui mee, deze wordt gevuld op school. Dit betekent dat kinderen
geen eigen potloden, stiften, gummen, e.d. nodig hebben.
De 4de tot 8ste jaars werken met Snappet. Om het geluid te horen hebben ze eigen oortjes
nodig. Deze graag in een apart doosje of etuitje meenemen zodat beschadiging voorkomen
kan worden.
Ieder kind krijgt aan het begin van dit jaar een vulpen als hij of zij deze nog niet had
afgelopen schooljaar. We werken dit jaar alleen met de vulpen. Raakt hij of zij deze kwijt, dat
kan er een nieuwe gekocht worden voor €10,- bij de leerkracht.
Mobiele telefoons worden op eigen risico meegenomen en blijven gedurende de dag in de
tas. Tijdens pauzes is het gebruik van mobiele telefoons voor leerlingen verboden. Als u uw
kind wilt bereiken, kunt u altijd naar de schooltelefoon bellen.
Gymtijden nog eens op rij:
Dinsdag
13.30 – 14.15 uuur
14.15 – 15.00 uur
Donderdag
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

Vakantierooster 2017-2018
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Mei-Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
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maandag 21 augustus 2017
16-10-2017 t/m 20-10-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
26-2-2018 t/m 2-3-2018
30-03-2018 t/m 02-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
16-07-2018 t/m 24-08-2018

Daltonschool Lange Voren

