Week 40
Belangrijke data:
Oktober
03 oktober
04 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

Opening van de kinderboekenweek met de kinderen. Kinderen komen
verkleed op school.
Start Korfbal toernooi. Zie de speellijst hieronder.
Staking leerkrachten primair onderwijs. De school is dicht.
Voor de bovenbouw ouderkring 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

Kinderboekenweek 2017
De 63ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 15 oktober 2017. Het thema
van de Kinderboekenweek is griezelen, met als motto Gruwelijk eng! Wij openen de week
feestelijk met elkaar op dinsdagochtend in de hal. Kinderen mogen verkleed (als griezel)
naar school komen.
We zijn wij nog op zoek naar witte lakens om spoken te knutselen. Ook zouden we de school
extra griezelig willen aankleden. Dus heb je nog enge versiering in de kast, dan zouden wij
dat graag willen lenen.

Korfbaltoernooi
Wie heeft er plezier in om groep 3 te coachen bij het korfbal . Een ouder of een oud-leerling?
Geef je op bij juffrouw Eva.

Er werd een verkeersouder gezocht voor de Lange Voren, die is gevonden!
Bedankt voor je snelle reactie Sandy (moeder van Luna) en fijn dat je het wilt doen.
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Afscheid van Martin afgelopen vrijdag 29 september
Een spetterend open podium met een optreden van alle kinderen. Met een witte
zakdoek die de kinderen van tekeningen en een boodschap hadden voorzien,
zwaaiden we meester Martin uit. Daarna kwam meester Martin nog persoonlijk elk
kind de hand geven en voorzien van een lekker stuk taart.
De receptie was overweldigend en zeer drukbezocht. Veel oud-leerlingen die les van
hem hebben gehad. Door de drukte kwam Martin niet tot een slotwoord. Martin en
familie hebben genoten van de receptie.
Speciale dank aan Sonja, Gerbrand, Marileen (de catering), alle ouders die hebben
bijgedragen aan de vele lekkere hapjes, H&C, Carina als coördinator en regisseur,
enkele oud-leerlingen, teamleden van Lange Voren (knap om zo’n hele dag en avond
in rolstoel ook mee te doen Eva) en leerkrachten van de Zandberg, en alle ouders
die spontaan meehielpen met klaarzetten en opruimen. Mede namens Martin en
familie: Dank je wel. Het was een echte Dalton Lange Voren avond.
Meester Martin zegt: “Doei!"
Beste kinderen, collega's, ouders en alle anderen die dit lezen.
Hier m'n allerlaatste Nieuwsflitsbijdrage. Ik doe een poging iedereen te bedanken die
m'n laatste Lange Voren-dag tot zo'n onvergetelijke gemaakt heeft. Ik had dat graag
vrijdagavond al willen doen, maar het kwam er niet van....
Laat ik beginnen met donderdag de 21e. Kinderen van de huidige gr. 8, vorig jaar
dus gr. 7 en m'n laatste volledige groep, ontvoerden me en brachten me naar het
huis van Hans, waar we met alle kinderen van een buitengewoon gezellige en
lekkere lunch genoten en nog met z'n allen verstoppertje speelden. Bovendien kreeg
ik een fraai schort met alle namen van de groep-8-ters. Nogmaals dank aan allen die
deze verrassing voorbereidden.
Dan vrijdag de 29e. 's Ochtends lopend over de rode loper onder luid gezang
ontvangen. Daarna een prachtig open podium met medewerking van vrijwel alle
kinderen en bovendien een fraai lied, gezongen door de collega's. Vervolgens aten
we met z'n allen van een enorme taart en werd ik uitgezwaaid met door de kinderen
beschilderde zakdoekjes. Tussen de bedrijven door ontving ik een pot met geld, door
ouders en collega's bij elkaar gebracht. Over de bestemming ga ik nog eens goed
nadenken, maar in ieder geval eenieder hartelijk dank voor uw bijdrage. Bovendien
was er nog een prachtig herinneringsboek met bijdragen van alle kinderen en
collega's.
Tot slot de receptie....
Hieronder een gedeelte van een dankwoord dat ik vrijdag tijdens m'n
afscheidsreceptie had willen zeggen.
"Ten eerste natuurlijk dank aan iedereen voor jullie komst. Toen ik 42 jaar geleden
op een zomerochtend het ouderlijk huis wilde verlaten om een proefles te gaan
geven in Barneveld, hield m'n moeder me tegen. "Als je aangenomen wilt worden
zou ik maar een ander jasje aandoen". Na enig aandringen trok ik een wat minder
vale spijkerjas van m'n broertje aan. Of het nu het jasje was of de proefles weet ik
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niet, maar ik werd benoemd aan de toenmalige Openbare Lagere School 2. Het is
geweldig dat m'n moeder er vandaag, 42 jaar later, weer bij is, misschien moet ik
zeggen nog steeds, bij is!
Ik ga hier niet op al die jaren terugblikken, wel kan ik zeggen dat ik altijd met
ontzettend veel plezier voor de klas heb gestaan. Geen kind, geen ouder, geen
collega en ook geen dag was hetzelfde. Zowel op De Zonnebloem als op Lange
Voren waren het prachtige jaren met heel veel hoogtepunten.
Aan alles komt een eind, dus ook aan al die jaren voor de klas. Maar ik ga niet weg,
voordat ik een paar mensen speciaal wil bedanken. Joep en daarmee Eemvallei voor
de meegaandheid getoond in de afgelopen 6 weken, waarin er thuis dingen aan de
hand waren die nog meer aandacht vroegen dan school. Alle collega's waarmee ik al
die jaren zo prettig heb mogen samenwerken, en dan speciaal de jaren met Hilly,
Carina, Roy en natuurlijk Eus. Tamara voor alle hulp bij het maken van de door mij
zo geliefde groeps- en andere plannen. En natuurlijk Marian, die best eens vond dat
ik "al weer met school bezig was", maar ook wel inzag dat ik vaak niet anders zou
kunnen of willen.
Ik wens Manja, Carina, Eva, Hester, vaste invalster Marileen, Henk, Tamara en Joep,
maar natuurlijk vooral alle kinderen nog prachtige jaren op Daltonschool Lange
Voren."
Dit gedeelte schreef ik uiteraard voorafgaand aan de receptie. Nu terugkijkend kan ik
zeggen dat ik een geweldige avond heb gehad, waarbij ik echt blij verrast was door
de acts en door de komst en de mooie woorden van zoveel ouders, (ex-)collega's,
oud-leerlingen en "oud-ouders". En dan heb ik het nog niet eens over de
ongelooflijke hoeveelheid boeken-, theater- en cadeaubonnen (incl.vliegtocht),
andere cadeaus, mooie woorden op allerlei kaarten en de voorraad wijn en bier waar
we ons zo'n twee jaar aan kunnen laven.... Nogmaals dank aan iedereen!
Tenslotte nog een dankjewel aan alle collega's, kinderen, oud-leerlingen, OR-leden
die aan de voorbereiding en uitvoering van deze prachtige dag meegewerkt hebben.
Het was fantastisch!
Hartelijke groet, ook namens Marian die de vele goede wensen zeer gewaardeerd
heeft,
Martin
Korfbal
Komende week wordt een echte korfbalweek. Heel veel kinderen van
onze school zullen dinsdag en/of woensdag op het ODIK-veld, achter
de Oosterboshal, hun wedstrijden spelen. Binnenkort krijgen ze op
school hun Lange Voren-tenues.
Het programma:
Groep 3, met Roos, Susannah, Kayra, Lotte en Arwen, speelt op
woensdagmiddag 4 oktober. Leiding Leon van Broekhuizen
Veld 2
14.20 tegen Fontein 3b
Veld 2
15.00 tegen Juliana 3
Veld 2 15.20 tegen Fontein 3a
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Groep 4/5 a, met Amy, Luc, Lynn, Joost, Luciana, Ruben en Sep speelt op
woensdagmiddag 4 oktober. Leiding Pim van Asperdt
Veld 5 14.00 tegen Lange Voren 4/5 b
Veld 5 14.40 tegen Zandberg 4/5
Veld 5 15.20 tegen Fontein 4/5
Groep 4/5 b, met Lizzy, Denzel, Ninthe, Luca, Myrthe en Stef
speelt op woensdagmiddag 4 oktober. Leiding Iwan Kluiter
Veld 5
14.00 tegen Lange Voren 4/5 a
Veld 5
15.00 tegen Fontein 4/5
Veld 5
15.40 tegen Zandberg 4/5
De prijsuitreiking is om 16.15 uur.
Groep 6, met Niels, Boaz, Jesse, Dean, Niek, Jan,
Nikki en Carlijn, speelt op dinsdagavond 3 oktober.
Leiding Leon van Broekhuizen
Veld 4
18.35 tegen WvO 6d
Veld 4
19.29 tegen Fontein 6b
Groep 6 speelt ook op woensdagavond 4 oktober
Veld 4
18.15 tegen Spreng 6d
Veld 4
18.55 tegen PWA 6b
Groep 7/8, met Jeroen, Robin, Jurre, Hans, Daniël, Milan, Maikel, Dyonne, Lieke,
Fenne, Sanne en Lisa, speelt op dinsdagavond 3 oktober. Leiding Leon van
Broekhuizen en juf Hester
Veld 7 18.35 tegen Plantijn 7/8
Veld 7 18.55 tegen Ruitenbeek 7/8a
Maak er een
Veld 7 20.09 tegen Fontein 7/8
Groep 7/8 speelt ook op woensdagavond 4 oktober
Veld 7 18.15 tegen Plantijn 7/8
Veld 7 18.55 tegen Ruitenbeek 7/8a
Veld 7 19.49 tegen Fontein 7/8
De prijsuitreiking is om 20.45 uur.
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mooi en sportief
toernooi van.

Veel
succes en
plezier!!
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