Week 44
Belangrijke data:
November
01 november
02 november
06 November
07 November
30 november
December
12 december
14 december
Januari
11 januari
Maart
15 maart
20 maart
22 maart

2017-2018

Studiedag voor alle leerkrachten van de stichting. Geen school.
Bezoek ARN Nijmegen bovenbouw
Advieswijzer IEP afname (momenten hele week)
Ouderraad LV
Ouderkring Middenbouw
Ouderkring Onderbouw
Ouderkring Bovenbouw
Schoolfotograaf
Ouderkring Onderbouw
Ouderkring Bovenbouw
Ouderkring Middenbouw

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Stichting brede Studiedag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Mei-Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

16-10-2017 t/m 20-10-2017
1-11-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
26-2-2018 t/m 2-3-2018
30-03-2018 t/m 02-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
16-07-2018 t/m 24-08-2018

Schoolfotograaf
Noteer alvast: De schoolfotograaf komt op school.
Hoe, wat en op welke manier we het organiseren kondigen we op tijd aan.
HVO-lessen
Van de stichting die de HVO lessen organiseert en de docenten in dienst heeft, hebben we vernomen
dat de docent de komende 4 weken wegens ziekte afwezig is.
Joep zal in overleg met de stichting naar een oplossing zoeken, zodat de lessen kunnen doorgaan.
Excursie ARN fabriek bovenbouw
In onze enerverende en gezellige Ouderkring al besproken: Aanstaande donderdag 2 november zal
de bovenbouw op excursie gaan naar de ARN fabriek in Nijmegen. ARN zet (rest)afval om in energie,
meststof en andere herbruikbare materialen. Het is een innovatief en duurzaam bedrijf dat een
maatschappelijk belang dient.
We zullen direct om 08:30 vertrekken en hopen om 12:00 uur weer aan te komen op school.
Wanneer je zoon/dochter op donderdag tussen de middag thuis eet, zal hij/zij dus iets later zijn dan
normaal. We gaan er een mooie ochtend van maken. Is je kind afwezig, of te laat, of …… Neem dan
vóór 08.20 uur contact op. (We gaan er natuurlijk vanuit, dat het overbodig is.)

Denk eraan dat er op de Studiedag van woensdag 1 november 2017 (voor alle
scholen van de stichting), de kinderen geen school hebben.

Nieuwsflits Week 44

Daltonschool Lange Voren

