Week 49

Belangrijke data:
December
05 december
05 december
11 december
12 december
14 december
15 december
Januari
12 januari

2017-2018

Continurooster 08.30 – 14.00 uur
Pietenspel voor de 3 en 4 in de Veluwehal.
Versieravond KERST om 19.30 uur
De school is dicht wegens de landelijke staking van alle
leerkrachten in het basisonderwijs.
Ouderkring Bovenbouw
Uiterste datum betaling vrijwillige
ouderbijdrage
Schoolfotograaf

Sinterklaas
Komt de Sint?
En zijn de Pieten erbij?
De kinderen hebben er al lang naar uitgekeken. De poppenhoek van de onderbouw is
veranderd en elke dag heeft een oefen-Sint rondgelopen.
De surprises zijn allemaal ingeleverd.
Dinsdag 5 december worden Sint en zijn Pieten bij ons op school verwacht om ongeveer
10.15 uur. Het podium staat klaar en we starten het programma voor de Sint met de kinderen
van de groepen 1 t/m 4. Daarna bezoekt de Sint de groepen 5 t/m 8.
Deze dag draaien we een continurooster. Dit betekent dat je kind die dag op school eet en
om 14.00 uur opgehaald moet worden.
De lunch moeten de kinderen zelf meenemen.
We hebben gehoord dat de een Piet een brief heeft geschreven naar de 3de en 4de jaars. De
Piet nodigt ons uit voor het ophalen van surprises en het Pietendiploma-spel. Dus we gaan
met de 3de en 4de jaars met de bus naar de Veluwehal om 12.30 uur. De Pieten hebben het
“pietenspel” voorbereid en volgens de brief hebben de Pieten per ongeluk ook cadeautjes
afgeleverd in de zaal.
De kinderen krijgen iets te drinken en een heus Pietendiploma. We zijn om 14.00 uur weer
terug op school. Geef je kind wel de gymkleren mee (het mogen ook speciale
pietengymkleren zijn.)
Kinderen van groep 5 blijven op school en pakken de surprises uit met juf Eva.
Kerstviering
De kinderen hebben vrijdag een brief meegekregen over de kerstviering.
Dit jaar openen we op Daltonschool Lange Voren weer het kerstcafé. Iedereen is van harte
welkom! We zijn op zoek naar vrijwilligers die in het kerstcafé een handje willen helpen met
het rondgaan van de hapjes en het bijschenken van de glazen. Is deze klus echt iets voor
jou, meld je dan via de mail aan bij Eva (eva@langevoren.nl)
Op woensdag 13 december willen we samen met de ouderraad een kerst-knustelochtend
organiseren. Alle bouwen gaan tussen 11:00 uur en 12:00 uur kerstdecoraties knutselen om
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de school mooi te versieren. Hierbij kunnen we hulp goed gebruiken! Heb je een leuk idee of
steek je graag de handen uit de mouwen? Meld je via de mail aan bij Eva
(eva@langevoren.nl). Voor 21 december zijn we op zoek naar:
- glazen potjes om kaarsjes in de doen;
- Rechauds om de hapjes warm te houden;
- Statafels en rokken voor in het kerstcafé
- Een grote pan voor de glühwein en de chocomelk
Heeft je nog een kerstboom, slingers, ballen of een kerststalletje over? Dan zouden wij die
graag van je overnemen! Gelieve in een plastic tas meegeven naar school. Juf Eva neemt de
spullen graag in ontvangst.
Staking 12 december
Zoals je weet was de school op 5 oktober dicht omdat de leerkrachten staakten. Een staking
om aan het Kabinet duidelijk te maken dat het heel erg nodig is om de achterstanden bij de
lerarensalarissen weg te werken en de werkdruk te verlagen. Dit is nodig om het beroep van
leerkracht aantrekkelijker te maken en te houden. Daardoor gaan er mogelijk meer mensen
in het basisonderwijs werken. Dat is belangrijk, want het wordt steeds moeilijker om
vervanging te vinden bij ziekte. In de toekomst dreigen er zelfs grote tekorten aan
leerkrachten te ontstaan. Het kabinet moet in actie komen om dit vóór te zijn.
Tot nu toe geeft de nieuwe regering te weinig gehoor aan deze oproep. Een reden voor “PO
in actie” om een volgende actie aan te kondigen: Een landelijke staking op 12 december.
Als op 5 december niet duidelijk tegemoetgekomen is aan de wensen van PO in actie (en de
vakbonden), dan gaan veel basisscholen weer een keer dicht. Heel veel leerkrachten zullen
dan weer staken. Wij ook. Het is goed om te weten dat ons bestuur ook deze stakingsdag
ondersteunt.
Het ziet er niet naar uit dat het Kabinet tegemoetkomt aan de wensen.
Ga er dus van uit, dat op 12 december onze school, samen met bijna alle
basisscholen in Nederland gesloten zijn. Mocht de staking alsnog niet doorgaan dan krijg je
natuurlijk bericht daarover.
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

Volgende keer in de Flits: Ouderkring, kaartenactie voor ouderen, Leerlingenraad verkiezing,
meer over programma Kerst, muzieklessen met dans, stagiaires stellen zich voor, februari
erbij in de data lijst, e.a.
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