Week 51
Belangrijke data:
December
15 december
21 december
22 december
Januari
08 januari
12 januari
15 januari
29 januari
Februari
02 februari

2017-2018

Uiterste datum betaling vrijwillige ouderbijdrage
Kerstviering
Voor alle kinderen school tot 11.45 uur
Nieuwe jaar opening met alle kinderen en ouders; 08.30-09.00 uur
Schoolfotograaf
Junior Fontanus
Junior Fontanus
Open Huis Marnix College

Kerstfeest op de Lange Voren
Als aanvulling op de brief die jullie eerder ontvingen.
- donderdag 21 december
17.00 uur worden de kinderen op school verwacht met hapjes.
De hapjes worden neergezet in de hal; de kinderen gaan naar het eigen

lokaal; de ouders zijn dan welkom in het speel-werklokaal.
17.30 Buffet open; kinderen gaan in groepjes iets eten halen.
18.15 Het dessert.
18.30 We zorgen ervoor dat de kinderen in de hal klaar gaan zitten voor
het optreden per groep op het podium.
Ouders sluiten achter aan. (Joep zal dat aangeven.)
18.55 Kinderen worden opgehaald; onderbouw en middenbouw
Kerstkaarten Ouderenfonds
Afgelopen week is de school in actie gekomen voor het Nationaal Ouderenfonds. Ieder jaar
zorgt het Nationaal Ouderenfonds ervoor dat (eenzame) ouderen met Kerst een kerstkaartje
ontvangen. De kinderen hebben voor hen een kerstkaart geschreven. Ieder met zijn eigen
verhaal, kerstwensen en tekeningen. Zo hopen de kinderen de ouderen wat te kunnen
opvrolijken met hun leuke verhalen en hopen natuurlijk dat ze wellicht een kaartje
terugkrijgen! Een geslaagde actie voor een mooi doel!
Waxinelichtjes met batterij
Heb je thuis nog waxinelichtjes die op een batterij werken, graag meegeven.
We willen die graag gebruiken met het kerstdiner.
Leerlingenraad gekozen
Afgelopen week is zijn de verkiezingen gehouden voor een nieuwe Leerlingenraad binnen de
Lange Voren. De kinderen van de bovenbouw konden zich kandidaat stellen. De kandidaten
moesten ieder een poster maken met hun standpunten, zo konden de leerlingen een
weloverwogen keuze maken voordat ze moesten stemmen. Aan het stemmen vooraf
moesten de kandidaten nog een kleine elevator pitch houden waarom zij nu écht in de
leerlingenraad moesten komen!
Toen kon er gestemd worden en werden de stemmen eerlijk geteld door de stemcommissie.
(Zie foto). Uiteindelijk was daar het verlossende woord, de leerlingenraad wordt dit jaar
vertegenwoordigd door:
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Sam en Carlijn (jaar 6)
Daniël en Sanne (jaar 7)
Hans en Jeroen (jaar 8)
We zien uit naar de plannen die ze in petto hebben.
Een foto met de gehele leerlingenraad volgt!

Uitnodiging Marnix College Ede leerlingen groep 8
Vanuit het Marnix College in Ede is de uitnodiging gekomen om, wanneer je dit wilt, een
dagje mee te kunnen lopen met een klas. Wanneer je kind hiervoor interesse heeft, kan je
contact opnemen met w.vink@marnixcollege.nl.
Op woensdag 17 januari wordt er op het Marnix College een Ik Kom Kijken middag
(minilesjes) over het thema Kunst ( muziek, beeldende vorming en TPE= theater- en
podiumexpressie) gegeven. Voor verdere informatie kan jij kijken op www.ikkomkijken.nl Op
vrijdag 2 februari is er Open Huis van 16.00 tot 21.00 uur
Bezoek Junior JFC
Afgelopen maandag is helaas het Junior Fontanus voor je zoon/dochter niet doorgegaan
vanwege het winterweer. Ik heb van het JFC nu een nieuwe datum doorgekregen.
Dit zal zijn op maandagmiddag 15 januari.
De data voor de Junior Fontanus zijn nu:
15 januari, 29 januari en 19 februari.
Vragen bij Hester.
Oproep TSO
We zijn op zoek naar overblijf begeleiders. Er zijn momenteel geen invalkrachten en dit
maakt het voor ons soms lastig om de overblijf bemenst te krijgen. Lijkt het je wat? Of wil je
graag wat meer weten? Meld dit dan aan Joep, Sonja of Manja.
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Schoolfotograaf
Op vrijdag 12 januari bezoekt de schoolfotograaf onze school om individuele en
groepsfoto's te maken. Broertjes en zusjes gaan ook samen op de foto.
Nog niet schoolgaande broertjes/zusjes kunnen ook samen met hun oudere broer/zus op de
foto.
Hiervoor is vanaf 11.45-12.00 uur tijd gereserveerd.
Je moet dus echt om 11.45 uur aanwezig zijn!
De foto's worden in het speellokaal gemaakt, maar je kunt wachten in de hal totdat je
kinderen aan de beurt zijn.
Het is voor jullie fijn om te weten dat de fotograaf dit jaar een wit/grijze houten achtergrond
zal gebruiken bij de portretfoto's.
De complete afhandeling van de schoolfotografie loopt daarna via internet. Jullie krijgen van
ons een persoonlijke inlogcode en regelen met Foto Verreijt het bestellen en de betaling van
de gekozen foto's. Je krijgt ze dan automatisch thuisgestuurd.
Mocht je nog vragen hebben hoor ik dat graag. (Carina)

Vakantierooster 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Koningsdag
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
27-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
13-07-2018 t/m 24-08-2018
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