Week 46
Belangrijke data:
November
14 november
14 november
17 november
20 november
30 november
December
12 december
14 december
Januari
11 januari

2017-2018

Geschiedenis toets voor de 7de en 8ste jaars
7de en 8ste jaars naar JFC
Finale voorleeswedstrijd Lange Voren en selectie
Adviesgesprekken 8ste jaars (uitnodiging via de kinderen)
Ouderkring Middenbouw
Ouderkring Onderbouw
Ouderkring Bovenbouw
Schoolfotograaf

Leerlingenraad
Komende week worden de verkiezingen opgestart. De kinderen gaan bedenken hoe en of ze
zich verkiesbaar willen stellen. Idereen kan lijsttrekker worden (zonder partij). We zijn weer
benieuwd naar de programma’s. We hebben een ouder gevraagd om de kinderen te helpen
en als Kiesraad toe te zien op een eerlijke verkiezing.
HVO-lessen
Helaas is er nog gen oplossing gevonden voor vervanging voor HVO.
Schoolfruit
Start op woensdag, donderdag en vrijdag.
Wil je weten welk fruit we op woensdag, donderdag en vrijdag eten?
In de hal op de tafel bij de eerste koelkast staan drie bakjes met het fruit
voor de desbetreffende dagen erin.
Wij zoeken incidenteel een aantal "fruitouders" die bij het brengen van hun zoon en dochter
bij een lekker bakje koffie het fruit willen schillen/verdelen.
Op de witte kast tegenover de deur van de onderbouw hangt hiervoor een inschrijflijst.
Bij vragen kun je bij juf Manja of juf Carina terecht.

Adviesgesprekken jaar 8
Afgelopen week heeft groep 8 de IEP Advieswijzer gemaakt. Naar aanleiding hiervan
en van de resultaten die je zoon/dochter binnen de klas laat zien zal er een voorlopig
advies worden gegeven wat betreft het voortgezet onderwijs. In de week van 20
november zullen deze gesprekken plaatsvinden. Je zoon/dochter zal een deze
dagen een uitnodiging meekrijgen met daarop de betreffende datum en tijd.
Bezoek JFC jaar 7 en 8
Aanstaande dinsdagmiddag (14-11-2017) gaande 7de en 8stejaars een bezoek brengen
aan het Johannes Fontanus College. In deze middag volgen de leerlingen lessen die ook
gegeven worden op een normale schooldag op het JFC. De leerlingen zullen met Juf Hester
op de fiets vanaf de Lange Voren naar het JFC fietsen. De leerlingen zullen ook weer
terugkomen op de Lange Voren. Meester Joep zal jaar 6 overnemen.
Voorleeswedstrijd
Elk jaar houden we binnen de Lange Voren een voorleeswedstrijd. De winnaar van de Lange
Voren mag de school vertegenwoordigen in de bibliotheek in Barneveld en moet strijden
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tegen de winnaars van de andere scholen. Afgelopen week is voor de 5de jaars en de
bovenbouw de voorronde geweest en aankomende vrijdag (17 november) zal de Lange
Voren finale plaatsvinden. Van de bovenbouw hebben Sanne, Luna en Thomas zich
gekwalificeerd voor de finale! Heel veel succes!
Luizen
Er heerst luis binnen de school. Wij vinden het van belang je hiervan op de hoogte te stellen.
Om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, hebben wij je medewerking nodig. Wij vragen je
om bij je kind(eren), maar ook jezelf en andere huisgenoten de haren te (laten) controleren
op hoofdluis.
Onderstaand een bijlage waarin je kan vinden hoe je het best de hoofdluis kan bestrijden:
Vakantierooster 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Mei-Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

22-12-2017 vanaf 11.45 uur 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
13-07-2018 t/m 24-08-2018

Zie hieronder de uitleg over het bestrijden van hoofdluis.
Kort gezegd komt het neer op: Kammen, kammen, kammen en kammen.
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