Week 35
Belangrijke data:
21 augustus
21 augustus
29 augustus
05 september
07 september
08 september
20 september
05 oktober
10 oktober
12 oktober
30 november
12 december
14 december
15 maart
20 maart
22 maart

2017-2018

De eerste schooldag
Bijzondere dag voor de kinderen uit Kootwijkerbroek.
Ouderraad
MR
1ste dag Wandel Tweedaagse
2de dag Wandel Tweedaagse
Verwachtingsgesprek
Oudekring Bovenbouw
Ouderkring Middenbouw
Ouderkring Onderbouw
Ouderkring Middenbouw
Ouderkring Onderbouw
Ouderkring Bovenbouw
Ouderkring Onderbouw
Ouderkring Bovenbouw
Ouderkring Onderbouw

Volgende Nieuwsflits meer over de Ouderkring en het verwachtingsgesprek op 20
september
We gaan eerst 2 dagen lekker wandelen.
Noteer wel alvast de data. Begintijd: 19.30 uur en eindtijd 20.45 uur
De midden- en bovenbouw starten in ieder geval met het onderwerp: Gepersonifieerde
leerlijnen en zicht op de vorderingen van je kind.

WANDEL 2-DAAGSE 7 & 8 SEPTEMBER 2017
Voor alle kinderen en ouders van Daltonschool De Lange Voren
Het schooljaar is nog maar net begonnen en het eerste leuke evenement staat alweer op het
programma.
Traditiegetrouw organiseren wij voor de 12e maal de “Daltonschool Lange Voren Wandel
tweedaagse”. Dit jaar op donderdag 7 en vrijdag 8 september.
We starten beide avonden vanaf het schoolplein van onze eigen school.
Let op: iets anders dan voorgaande jaren:
Leerlingen van de bovenbouw (6/7/8) lopen een langere route en zullen om 18.00 uur
starten. Onder- en middenbouw (1/2/3/4/5) beginnen om 18.30 uur en de kinderen lopen een
route van ongeveer een uur.
Onderweg is er een pauze. De OR zorgt voor wat te drinken en te eten voor alle
deelnemers, waarna zij hun tocht kunnen voortzetten.
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Uiteraard zijn alle ouders van harte welkom! Wij hopen dan ook (net als voorgaande jaren)
op een grote opkomst.
De kinderen van de onderbouw (1/2) moeten in ieder geval begeleid worden door één
ouder/verzorger. Voor de deelname vragen wij een bijdrage van € 5,00 per kind. Dit
bedrag zullen wij grotendeels gebruiken voor een herinnering aan deze wandeltocht.
Er hangen vanaf a.s. maandag inschrijflijsten in de hal voor in de school. Graag zo spoedig
mogelijk invullen. Het geld(€5) graag direct bij opgave via de inschrijflijst bij de leerkracht
inleveren.

Schoolkorfbal
Wanneer: dinsdag 3 en woensdag 4 oktober
Waar: ckv ODIK, Sportpark Oosterbos, Wethouder Rebellaan
Voor wie: groep 3 tot en met 8
Tijdstip: Groep 6,7,8: dinsdag 3 en woensdag 4 oktober van 18:15 tot 20:15
Groep 3,4,5 op woensdag 4 oktober van 14:00-16:00
Kleding: sporttenue van school. Zelf meenemen: sportschoenen met profiel (geen stalen
noppen)
Trainingen: ODIK organiseert 2 trainingsmiddagen voor groep 3,4,5 op woensdag 20
september en vrijdag 29 september van 16:00 tot 17:00. Opgeven voor de trainingen kan bij
juf Eva (eva@langevoren.nl).
De leerlingen die zich in de klas hebben opgegeven zijn:
Middenbouw: Roos, Susannah, Luc, Amy, Ninthe, Lynn, Stef, Luca, Joost, Myrthe, Denzel,
Ruben, Sep en Luciana.
Bovenbouw: Dyonne, Lieke, Jeroen, Stijn, Robin, Jurre, Hans, Fenne, Sanne, Lisa, Daniél,
Milan, Maikel, Nikita, Nikki, Jan, Niels, Boaz, Jesse, Dean en Niek.
Controleer of je kind mee kan. Uiterlijk laten weten vóór 5 september als kinderen niet mee
kunnen doen.

Totaal Viraal: Prijzen
Deze week konden we twee prijzen uitdelen! Dat hield natuurlijk verband met Totaal Viraal.
Om de school niet alleen virtueel maar ook daadwerkelijk viraal te laten gaan werd door
ouders een actie opgezet, waarbij de likers van de Facebookpagina van onze school kans
maakten op een notebook en een beautybon. De prijzen werden beschikbaar gesteld door
Van Dam Computerservice en Beautysalon Coscha.
Deze week kregen de gelukkige winnaars de prijzen uitgereikt. Door Wilbert van Dam (Van
Dam Computerservice) werd een notebook uitgereikt aan winnares Esther Wakker en Fiona
Roseboom-Stapelbroek was de gelukkige winnares van de Beautybon, uitgereikt door
Corinne van Schaik (Schoonheidssalon Coscha).
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Op de site van de Barneveldse Krant staat een artikel:
http://barneveldsekrant.nl/deel-je-nieuws-artikel/ouders-daltonschool-lange-voren-vallen-deprijzen-261742
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