Week 36
Belangrijke data:
06 september
07 september
08 september
19 september
20 september
29 september
05 oktober
10 oktober
12 oktober
30 november
12 december
14 december
15 maart
20 maart
22 maart

2017-2018

Uitnodigingen mee verwachtingsgesprekken
1ste dag Wandel Tweedaagse
2de dag Wandel Tweedaagse
MR
Verwachtingsgesprek
Afscheid van Martin (volgende Flits het programma)
Oudekring Bovenbouw
Ouderkring Middenbouw
Ouderkring Onderbouw
Ouderkring Middenbouw
Ouderkring Onderbouw
Ouderkring Bovenbouw
Ouderkring Onderbouw
Ouderkring Bovenbouw
Ouderkring Middenbouw

Verwachtingsgesprekken
We willen alle ouders de gelegenheid bieden te vertellen over hun kind. De leerkrachten
luisteren vooral en kunnen vragen stellen. Wellicht is de beste naam voor deze gesprekken:
Ouder-vertelgesprekken. Het is niet de bedoeling dat het een rapport gesprek wordt. De
rapport gesprekken volgen, zoals gebruikelijk op een later tijdstip.
Bij de uitnodiging voor het gesprek voegen we een vragenlijst. De vragen zijn bedoeld om
het “vertellen” op gang te brengen. Je kan als ouders natuurlijk ook aangeven waar je het
nog verder over wilt hebben. Als bovenbouwers (groep 6, 7 en/of 8) mee willen, dan kan dat.
Net zoals bij de roosters van rapport gesprekken, hangen we het ingevulde rooster op bij elk
lokaal; wil je een andere tijd of dag, dan kun je zelf ruilen met iemand anders.
Wandel tweedaagse
Heel veel kinderen met ouders hebben zich opgegeven. Heb je dit nog niet gedaan en kun je
wel: geef je op voor dit fantastische festijn. Tot en met maandag 4 september kun je je nog
opgeven.
Het geld om mee te doen komt langzaam binnen. Ook hier geldt: graag niet later dan a.s.
maandag betalen aan de leerkracht.
Bij vragen kun je terecht bij Carina.
Hulpvraag Wandel tweedaagse
Van Joyce: Ik heb de suikerspinmachine en de poffertjesplaat gereserveerd. Wie heeft er
zo'n warmhoudplaat plaat of lamp? Dan kunnen we van te voren al wat poffertjes
klaarmaken.
Geef even mondeling aan haar door, of een bericht via Joyce ter Haar joyce@damservice.nl.

Nieuwsflits Week 36

Daltonschool Lange Voren

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.

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.
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
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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.
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