Week 6

Belangrijke data:
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
Maart
26 maart

2017-2018

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
Ouderkring Bovenbouw
(Alle ouders van de midden- en onderbouw zijn ook van harte welkom!)

Ateliers vol in bedrijf
Dank weer aan de workshop leiders afgelopen week wederom. Vol verwondering kijken hoe
je een robot kan aansturen, rugby, sokpoppen, e.a. werkvormen.
De Meerwaarde
Afgelopen dinsdag zijn de 7de en 8ste jaars naar De Meerwaarde gegaan om een ochtend
mee te kijken en een aantal vakken te volgen. Al lopend kwamen we bij De Meerwaarde aan.
Allereerst mochten we de sportzaal in. Strijdend tegen een andere school werd er een potje
trefbal gespeeld. Daarna gingen we naar mobiliteit, hier werd voor het eerst kennis gemaakt
met het sleutelen aan auto’s. Vervolgens gingen we naar wiskunde om af te sluiten bij de
dieren. De kinderen mochten op eigen initiatief de konijnen en slangen vasthouden. Een
leuke en leerzame ochtend om op terug te kijken.
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Ouderkring 26 maart
Op 26 maart is er weer een ouderkring. Op deze avond zal een specialist in mediawijsheid,
Klaartje Schungel, een ouderkring begeleiden met het thema; hoe begeleid je je kind tot
bewuste en kritische gebruiker van sociale media?
De ouderkring is gericht op de bovenbouw, maar alle ouders van de midden- en onderbouw
zijn ook van harte welkom! Dit aangezien elk kind vroeg of laat met social-media in aanraking
zal komen.
Wanneer:
26 maart
Tijd:
19:30 – 20:30 uur
Onderwerp: Social Media; hoe begeleid je je kind tot bewuste en kritische gebruiker
van sociale media?
Start onderwijsassistent
Op 8 februari 2018 start de onderwijsassistent Diliane ter Stege op de Lange Voren en de
Zandberg. Even voorstellen: Ik ben Diliane, 35 jaar en getrouwd met Peter. Samen hebben
we 2 kinderen. Sophie is 4 jaar en gaat sinds mei naar school. Mike is in juni 2 geworden en
speelt naast 2 ochtenden op de peuterspeelzaal graag bij opa en oma als ik aan het werk
ben. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in de kinderopvang in Utrecht, heb ik besloten om
een overstap te maken naar het onderwijs. Nog steeds met kinderen, maar op een heel
ander gebied met nieuwe uitdagingen.
Ik zie in de functie onderwijsassistent een leuke uitdaging waar ik veel zin in heb. Diliane is
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag werkzaam. Ze start met een aantal dagen
kennismaken.
Herhaling: De SOVA-training voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
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!
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Aanmelden kan via: Stimenz, 088-7846464 barneveld@stimenz.nl
Elan Barneveld, 0342-400140 info@elanbarneveld.nl
Laatste herhaling bericht
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 en foutloos
kunnen typen.
Leerlingen die geleerd hebben om blind te typen volgens het tienvingersysteem, zullen daar
hun leven lang profijt van hebben. Denk bijvoorbeeld aan de middelbare schooltijd, waar
vaak werkstukken gemaakt moeten worden. Het blind kunnen typen kan daarbij heel veel
tijdwinst opleveren! Typetuin is een typcursus die na schooltijd op de Lange Voren zal
worden aangeboden. De kinderen leren o.a. blindtypen. Je zoon/dochter zal dan na school
8x typeles krijgen door een gediplomeerde typecoach met eigen 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: directie@langevoren.nl
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