Week 48

Belangrijke data:
November
30 november
30 november
December
05 december
12 december
12 december
14 december
15 december
Januari
12 januari

2017-2018

Ouderkring Middenbouw (19.30 uur)
Surpriseavond-werkavond 18.30 – 19.30 uur
Continurooster 08.30 – 14.00 uur
Ouderkring Onderbouw (Afhankelijk Staking PO gaat deze door.)
Op 5 december loopt het ultimatum af van de bonden aan
minister. Hou er wel rekening mee.
Ouderkring Bovenbouw
Uiterste datum betaling vrijwillige ouderbijdrage
Schoolfotograaf

Sinterklaas
Continurooster
Dinsdag 5 december vieren we met de school Sinterklaas. Op deze dag zal er een
continurooster zijn. Dit betekent dat alle leerlingen om 08:30 uur op school komen en ook
alle leerlingen om 14:00 uur uit zijn.
Fotograaf
Voor dinsdag 5 december zoeken we nog een ouder die foto’s wil maken van het
Sinterklaasfeest. Ben jij beschikbaar op deze dag, beschik je over een camera en zie je dat
zitten? Meld je dan aan bij juf Hester of mail naar hester@langevoren.nl
Werk/inpakavond
Ook dit jaar zal er werkavond zijn om de cadeautjes van de onderbouw in te pakken onder
het genot van koffie, thee en wat lekkers. En hiervoor hebben we jouw medewerking hard
nodig! Op donderdag 30 november zal deze avond plaatsvinden. Dit zal zijn van 18:3019:30 uur. Dit is een uur voor de ouderkring van de midden- en onderbouw. Zou je deze
avond een handje mee willen helpen? Meld je aan door te mailen naar
hester@langevoren.nl. Alvast bedankt!
Ouderkring middenbouw
Tijdens de ouderkring van 30 november ben je van harte welkom in het middenbouw lokaal
om samen de leerlijnen voor rekenen, spelling en technisch lezen te onderzoeken. De
ouderkring zal een half uurtje later plaatsvinden vanwege de versier- en surpriseavond. Je
bent van harte welkom om 18:30 uur om te helpen inpakken en aansluitend om 19:30 deel te
nemen aan de ouderkring.
Schoolvoetbal bovenbouw
Het lijkt nog zo ver weg, maar vanaf 4 april begint weer het schoolvoetbal. Daarom zal er nu
geïnventariseerd moeten worden hoeveel leerlingen er mee willen doen. Aan de hand van
deze leerlingen zal er gekeken worden of/welke teams er samengesteld kunnen worden. Wil
je zoon/dochter meedoen? A.s. maandag 27 november kunnen de kinderen zich aanmelden
in de klas bij Juf Hester.
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Hieronder vind je de speeldata.
woensdag 4 april
18.00 uur - 20.00 uur poulewedstrijden
maandag 9 april
18.00 uur - 20.00 uur poulewedstrijden
woensdag 11 april
18.00 uur - 20.00 uur poulewedstrijden
maandag 16 april
18.00 uur - 20.00 uur poulewedstrijden
woensdag 18 april
18.00 uur - 20.00 uur poulewedstrijden
vrijdag 20 april
18.00 uur – 20.00 uur Finale avond
Kamp
Het kamp zal plaatsvinden op maandag 28 mei t/m woensdag 30 mei. We gaan deze dagen
naar de Wildwal in Lunteren. De dag na kamp, donderdag 31 mei, zullen de leerlingen van
de bovenbouw vrij zijn om bij te komen van het kamp. Verdere informatie volgt te zijner tijd.
Opbrengst Jantje Beton
De leerlingen van de bovenbouw zijn hard bezig geweest om lootjes voor Jantje Beton te
verkopen. Dit is hartstikke goed gegaan en we hebben €399 met z’n allen opgehaald! De
helft van dit bedrag gaat naar Jantje Beton, de andere helft is voor de school om te
investeren in een, door de leerlingenraad, nader te bepalen doel. De trekking van de Jantje
Beton Loterij 2017 is op donderdag 30 november 2017. Vanaf 14:00 uur kun je de uitslag
bekijken op www.jantjebeton.nl/lot.
Vakantierooster 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Mei-Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
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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
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Barneveld, november 2016

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen
Daltonschool Lange Voren

Geachte ouder/verzorger,
Naast het schoolse leren vinden er ieder jaar allerlei activiteiten plaats die aansluiten bij onze
Dalton visie. Buiten jaarlijks terugkerende feesten als Sinterklaas, Kerst en Pasen worden
andere initiatieven georganiseerd als de sportdag, de schoolkrant ‘Lange Oren’, de wandel
tweedaagse, bovenbouw-kamp en de tweejaarlijkse revue.
Het organiseren van deze activiteiten is alleen mogelijk wanneer we met zijn allen een
bijdrage leveren. De ouderraad en het team willen graag doorgaan met het bedenken en
organiseren van activiteiten voor onze kinderen. Ideeën genoeg, maar zonder geld lukt dit
natuurlijk niet. Vandaar dat we ook dit jaar alle ouders om een bijdrage vragen. De hoogte
van de bijdrage wordt elk jaar vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Het is een
vrijwillige bijdrage. Maar je zal begrijpen, dat we zonder die bijdrage onze ideeën niet kunnen
uitvoeren. Dat is jammer voor de kinderen.
De ouderraad legt elk jaar verantwoording af van de bestedingen.
Schoolreizen en schoolkampen zijn schoolactiviteiten waarbij de organisatie én financiële
verantwoording bij het team liggen. De medezeggenschapsraad stemt in overleg de hoogte
van bijdragen af.
Voor het schooljaar 2017/2018 zijn de volgende bijdragen afgesproken:
Groep 1 t/m 8:
Vrijwillige ouderbijdrage € 20,00 per kind betaling via onderstaande informatie
Schoolreis
€ 27,50 per kind ontvang je een aparte brief medio februari 2018
Bovenbouwkamp
De kosten worden z.s.m. bekend gemaakt.
We verzoeken de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen door overmaking
vóór 15 december 2017.
Betaling € 20 graag naar:
Rekeningnummer:
NL35 RABO 03007109 68 (Rabobank Barneveld)
T.n.v.:
Stichting beheer Zandbergen/Lange Voren
Onder vermelding van: De naam van je kind(eren) en groep(en), bijvoorbeeld: ‘Voornaam
Achternaam gr. 6 ‘
Is het betalen van de bijdragen niet mogelijk, dan kan je contact opnemen met de Joep om
het e.e.a. te bespreken. Joep heeft vanzelfsprekend strikte geheimhouding.

Met vriendelijke groet,
Namens de ouderraad en het team van Daltonschool Lange Voren,
Joep (directeur)
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