Week 3
Belangrijke data:
Januari
15 januari
15 januari
16 januari
22 januari
24 januari
29 januari
Februari
02 februari
09 februari

2017-2018

Junior Fontanus
Start met muziekactiviteiten in alle bouwen
Groep 7 en 8 maken een aardrijkskunde toets
Muzieklessen 2
Start eerste blok ateliers
Junior Fontanus
Open Huis Marnix College
Open podium

Schoolfruit
Afgelopen dinsdag was het voor ons schrikken. Eén van de stageiares bleek zeer allergisch te zijn
voor kiwi’s. Dit wist ze zelf niet, ze had vroeger wel eens kiwi’s had gegeten. Het doortastende
optreden van Eva door direct ambulance en huisarts te bellen, heeft ernstige gevolgen voorkomen bij
de stageaire. Er ontstond ook geen paniek bij de kindeen. Dank Eva. De helikopter boven Barneveld
was onderdeel van het ingrijpen overigens.
Dit voorval zet wel aan het denken. Mocht je kind allergisch zijn voor bepaalde soorten fruit/e.a. zaken,
geef het door. Allergiën kunnen ook ontstaan in de loop der tijd.
De opening van het nieuwe jaar
De kinderen en het team hebben de start van het nieuwe jaar erg leuk gevonden.
We zullen er een mooie traditie van maken.
Luizen
Er zijn luis geconstateerd. 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. Op de laatste
pagina kan je vinden hoe je het best de hoofdluis kan bestrijden:
Te vroeg, op tijd, te laat. Schooltijden op een rij
Om 08.00 uur zijn de kinderen van harte welkom. Somnmige kinderen spelen voetbal, e.a. spelletjes.
Om 08.15 uur is er een leerkracht buiten als pleinwacht en de kinderen mogen naar binnen, of lekker
buiten blijven spelen.
Om 08.25 uur gaat de bel en nemen (eventueel) ouders afscheid, zodat dan we kunnen beginnen in
de groepen. We proberen dat ook in de onderbouwgroep.
Kinderen die na 08.30 uur binnen komen zijn in pricipe te laat. Is je kind na 08.35 uur er niet, dan
zullen we navraag doen. We moeten “te laat” komers” melden in ons administratie systeem.
We vinden dat onder- en middenbouw kinderen in principe niet te laat zijn. (Ouders zijn
verantwoordelijk voor het te laat komen en wij zullen hen er dan op aanspreken.) Voor de
bovenbouwers zullen we bespreken hoe we samen ervoor kunnen zorgen dat je kind op tijd is.
Oproep TSO
We zijn nog steeds op zoek naar overblijf begeleiders. Er zijn momenteel nog te weinig 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
Zodra de codes zijn ontvangen van de fotograaf, laten we je dat weten.

Wil jij een bijdrage leveren aan ons onderwijs? En op bovenschools niveau actief zijn?
Stichting Eem-Vallei Educatief is het bevoegd gezag van 11 openbare basisscholen met 15
vestigingen in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en
Woudenberg. Ook sportbasisschool De Zandberg/Daltonschool Lange Voren is onderdeel van EemVallei Educatief.
De medezeggenschap op schoolniveau is geregeld via de MR (Medezeggenschapsraad) en op
bovenschools niveau via de GMR (Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad).
De GMR bestaat uit twee vertegenwoordigers (één namens de ouders en één namens het personeel)
van elke MR. Voor onze scholen, sportbasisschool De Zandberg/Daltonschool Lange Voren, zoeken
wij een ouder die wil deelnemen in de GMR.
Als GMR lid praat je actief mee over bovenschools beleid. Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als
formatie, onderwijskundig beleid, financiën, communicatie & PR en visie. De GMR stelt zich hierbij op
als kritische vriend van het College van Bestuur. De activiteiten bestaan uit 5 of 6 GMR vergaderingen
(’s avond van 19:30 tot 21:30) en een bijdrage middels lidmaatschap aan één van de commissies
en/of werkgroepen (afhankelijk van jouw interesses en kwaliteiten).
Wij zoeken een betrokken ouder die zich actief wil inzetten. Je bent positief kritisch, meedenkend en
een professionele gesprekspartner. Je onderschrijft ons motto vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Tenslotte ben je vooral gemotiveerd een bijdrage te leveren voor beter onderwijs op bovenschools
niveau. Als lid van de GMR lever je een bijdrage aan goed onderwijs voor 2000 leerlingen en een
prettige werkomgeving voor ruim 180 medewerkers. Je krijgt meer inzicht hoe de stichting van de
scholen wordt bestuurt en doet interessante ervaring en kennis op.
Heb je Interesse? Wij geven graag meer informatie. Neem contact op met de secretaris van onze
MR, nanke@zandbergschool.nl.
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Start Ateliers
We hebben op de Lange Voren de werkvorm ontwikkeld Ateliers.
Het kan het Daltondoel “samenwerken” meer diepgang geven. Bij het samenwerken in Ateliers ligt de
nadruk op aanleren van nieuwe vaardigheden.
Er is een verschil gemaakt in Ateliers voor de leeftijdsgroep van de middenbouw (derde tot en met
vijfde jaars) en voor de leeftijdsgroep van de bovenbouw (zesde tot en met achtste jaars).
Tussen elk Atelierblok (van 3 woensdagen) zij 2 woensdagen geen Atelier. We gebruiken die
woensdagen om te evalueren en het nieuwe blok voor te bereiden.
Hulp kunnen altijd gebruiken/ Geef je op voor één blok van drie, of alle blokken tot einde schooljaar.
Je kan ook de voorkeur voor de leeftijdsgroep aangeven.
Als je interesse hebt in het begeleiden van een atelier, vragen hebt, of misschien ideeën voor een
atelier wil aandragen, dan kunt je contact opnemen met Eva via de mail (eva@langevoren.nl), of na
schooltijd even langskomen.
Data Blok 1: 2401, 3101 en 0702.
We starten met: zang, rugby, ondernemen, robotica, knuffels maken en mozaïek.
Vakantierooster 2017-2018
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Koningsdag
Mei-Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
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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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