Week 5

Belangrijke data:
Januari
22 januari
24 januari
29 januari
29 februari
30 januari
31 januari
Februari
02 februari
05 februari
07 februari
09 februari
12 februari
13 februari
13 februari
15 februari
19 februari
21 februari
21 februari
22 februari
23 februari

2017-2018

Muzieklessen 2
Start eerste blok ateliers
Junior Fontanus
Muzieklessen in alle groepen door Yentel
Bezoek groep 7/8 Meerwaarde
Atelier
Open Huis Marnix College
Muzieklessen in alle groepen door Yentel
Atelier
Open podium
Muzieklessen in alle groepen door Yentel
Rapportage/portfolio mee
Open dag Vathorstcollege 19.00 – 21.30 uur
Open dag Vathorstcollege 19.00 – 21.30 uur
Muzieklessen in alle groepen door Yentel
Schaaktoernooi middag
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Studiedag Team Lange Voren en start Voorjaarsvakantie tot
en met 2 maart

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) zijn 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, of bel even.
Data Blok 1: 2401, 3101 en 0702.
We starten met: zang, rugby, ondernemen, robotica/demonteren, knuffels maken en
mozaïek.
Animo voor typecursus? Voor groep 5 t/m 8
Tegenwoordig krijgen kinderen steeds meer te maken met typen op een keyboard. Denk
hierbij aan Snappet en andere projecten binnen school, maar ook buiten school op de
computer. Belangrijk en gemakkelijk dus voor uw zoon/dochter wanneer ze vlot kunnen
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typen.
Leerlingen die geleerd hebben om blind te typen volgens het tienvingersysteem, zullen daar
hun leven lang profijt van hebben. Denk bijvoorbeeld aan de middelbareschooltijd, waar vaak
werkstukken gemaakt moeten worden. Het blind kunnen typen kan daarbij heel veel tijdwinst
opleveren!
Typetuin is een typcursus die na school op de Zandbergschool komt om kinderen te leren
blindtypen. Je zoon/dochter zal dan na school 8x typeles krijgen door een gediplomeerde
typecoach met hun lesapparatuur. Daarnaast heb je een jaar lang toegang tot de online
typemodule, zodat je zoon/dochter thuis verder kan oefenen. Aan het einde van de cursus
ontvangt je zoon/dochter een typediploma. De cursus kost €160 per kind.
Deze cursus kan op de Zandbergschool georganiseerd worden wanneer er genoeg animo
voor is. Wanneer je graag gebruik zou willen maken van de typecursus, stuur dan een mailtje
vóór 15 februari 2018 naar: hester@langevoren.nl
De SOVA-training voor kinderen van 9 t/m 12 jaar gaat binnenkort weer van start!
Dit jaar bieden Elan en Stimenz de training samen aan. Bij deze willen we u alvast op de
hoogte stellen van de training.
De SOVA-training is een training gericht op het aanleren van sociale vaardigheden. Denk
hierbij aan thema’s als contact maken, nee zeggen, complimenten geven en ontvangen,
pesten en zelfbeeld.
De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 12 maart 2018. De training bestaat uit 6-8
bijeenkomsten en wordt gegeven op maandagmiddag van 15.30-16.30 uur.
Ken je kinderen die mogelijk baat zouden hebben bij deze training, laat het weten!
Aanmelden kan via: Stimenz, 088-7846464 barneveld@stimenz.nl
Elan Barneveld, 0342-400140 info@elanbarneveld.nl
Tamara langer afwezig dan voorzien
Het blijkt dat Tamara langer afwezig zal zijn als IB-er. We hebben besloten een externe IB-er
aan te trekken. Tot dat moment wordt de IB-taak ingevuld zoals nu het geval is.
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