Week 36A extra
Belangrijke data:
07 september
08 september

2017-2018

1ste dag Wandel Tweedaagse
2de dag Wandel Tweedaagse

Extra Flits als reminder voor onze geweldige wandel 2 daagse!

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.
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.

Offerfeest
Vieren jullie vanuit islamitische cultuur het offerfeest met het gezin, dan is het mogelijk de
kinderen op vrijdag 1 september thuis te laten mee vieren. De kinderen hoeven die dag niet
naar school.Geef dit door aan de leerkracht. Niet via de kinderen. De leerkracht maakt een
lijstje. Je hoeft dan geen apart verlof briefje in te leveren.
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