Week 39
Belangrijke data:
September
29 september
Oktober
05 oktober
05 oktober
10 oktober
12 oktober
November
01 november
30 november
December
12 december
14 december
Maart
15 maart
20 maart
22 maart

2017-2018

Afscheid van Martin
Staking leerkrachten primair onderwijs. De school is dicht.
Er zal een andere datum worden gepland aangezien de school dicht is.
Ouderkring Middenbouw
Ouderkring Onderbouw
Studiedag voor alle leerkrachten van de stichting. Geen school.
Ouderkring Middenbouw
Ouderkring Onderbouw
Ouderkring Bovenbouw
Ouderkring Onderbouw
Ouderkring Bovenbouw
Ouderkring Middenbouw

Barneveldse krant van zaterdag 23 september 2017:

(Voor het hele artikel lees via de site, of de krant.)
Feest meester Martin
Willen alle ouders (of via je kind) het “gevraagde” inleveren.
Heb je nog vragen, stel ze aan juffrouw Carina.
Korfbaltoernooi
Wie heeft er plezier in om groep 3 te coachen bij het korfbal . (Een ouder of een oudleerling?)
Geef je op bij juffrouw Eva.
Verkeersouder gezocht voor de Lange Voren
De “verkeersouder ”neemt deel aan het door de gemeente georganiseerde overleg
voor verkeerszaken rond de scholen en de routes die kinderen nemen.
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Het overleg is meestal op het gemeentehuis van Barnveld.
De Zandberg heeft eveneens een afgevaardigde en als je interesse hebt, wil die
ouder je graag van alle informatie voorzien.
Even voorstellen…de MR
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn ouders en
leerkrachten vertegenwoordigd. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies over
schoolzaken. Soms heeft Joep instemming nodig van de MR. Onderwerpen die de
MR bespreekt zijn o.a. ouderparticipatie,
schooltijden, vakanties en vrije dagen, financiën van
de school, en het overblijven. De Zandberg en
Lange Voren vormen samen één school en hebben
dus ook één MR. In onze MR zitten vier ouders en
vier leerkrachten. We vergaderen zo’n zes keer per
jaar. De leerkrachten worden in de MR
vertegenwoordigd door: Nanke (ZB) secretaris,
Eugène (ZB), Manja (LV) en Eva (LV). De ouders
worden vertegenwoordigd door (vlnr):
Maarten van Triest (LV heeft kinderen in groep 5 en

7) penningmeester, Rozemarijn Pera (ZB heeft
een dochter in groep 1 en 5), Sabeth Brul (LV
heeft een dochter in groep 7) voorzitter. Op de
voorgrond: Tanja Wattimena (ZB heeft een zoon
in groep 4),
Voor info en vragen over de school kun je naast Joep en de leerkrachten óók
terecht bij deze ouders.
Een vakleerkracht voor gym
Nog steeds rijdt Eva met een rolstoel rond op school. Als ze op krukken loopt, help
ons maar haar eraan te herinneren dat ze echt in de rolstoel moet. Eva heeft nu gips
om het been en dat gips moet elke week worden vervangen. We hebben een
vakleerkracht om haar gymlessen te vervangen, hij heet Menno Visser. De
verwachting is dat Eva nog 3 tot 4 weken gips moet houden. Met ondersteuning van
onderwijsassistenten en collega’s “loopt” alles gewoon door. Wij zijn blij dat we op
deze manier voor continuïteit voor de kinderen kunnen zorgen. Na 3-4 weken zal
worden besloten over revalidatie.

Nieuwsflits Week 39

Daltonschool Lange Voren

