Week 7

Belangrijke data:
Februari
12 februari
13 februari
13 februari
15 februari
19 februari
21 februari
21 februari
22 februari
23 februari

2017-2018

Muzieklessen in alle groepen door Yentel
Rapportage/portfolio mee en de uitnodiging voor een gesprek
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

Maart
15 maart
21 maart
23 maart
26 maart

Ouderkring Onderbouw
Stembureau verkiezingen Daltonschool Lange Voren
Open Podium
Ouderkring Bovenbouw: Sociale Media
(Alle ouders van de midden- en onderbouw zijn ook van harte welkom!)

Open Podium
We kijken weer terug op fantastisch Open podium. Regie, techniek en presentatie in handen
van bovenbouwers die alles vlekkeloos lieten verlopen. De voorbereidingen op de dagen
ervoor liepen dan ook gesmeerd met alle inzet van alle kinderen.
De onderbouwers onder leiding van Juf Yentel gaven een leuke presentatie, de verjaardag
van juf Eva, dans, e.a. onderdelen.
Leuk dat er veel ouders, opa’s en oma’s, e.a. waren komen kijken. Het warme applaus van
het publiek aan het einde was voor de kinderen een extra waardering.
Invallen bij ziekte
We proberen te voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen bij ziekte van de
leerkracht. Tot nu toe is dat gelukkig voorkomen. Helaas is bij een griepgolf de leekracht en
invaller ook ziek. We informeren je op tijd als we echt geen invaller kunnen vinden. (Van
vaste invalkracht Marileen, Ib-er, directeur, duo partner, invalpool, etc.) Het zal altijd een
uiterste noodgreep zijn.
Ouderkring Bovenbouw 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?
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