Week 8

Belangrijke data:
Februari
19 februari
21 februari
21 februari
22 februari
23 februari

2017-2018

Muzieklessen in alle groepen door Yentel
Schaaktoernooi middag (Jeroen, Jurre en Dyonne)
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Studiedag Team Lange Voren en start Voorjaarsvakantie tot
en met 2 maart

Maart
09 maart
15 maart
21 maart
23 maart
26 maart

Start Typecursus
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!)

Portfolio vrijdag mee met de onderbouw kinderen
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van de onderbouw het portfolio meegekregen
naar huis. Later dan de bedoeling was. Carina en Manja zijn 1,5 week erg ziek
geweest.
Gelukkig hadden we een vervanger en zal Manja maandag a.s. weer kunnen starten.
Carina heeft vrijdagmorgen de groep kunnen draaien, maar is nog niet helemaal
beter. We hebben daarom besloten de 10-minutengesprekken te verplaatsen naar de
eerste week na de Voorjaarsvakantie. Volgende week ontvangen de ouders van de
onderbouw een mail met het schema. Dit schema hangt ook op het raam van de
klas.
Interim IB-er
Geachte ouders,
De afgelopen periode heeft de directeur van de school ook gefungeerd als Intern
Begeleider op De Zandberg en Lange Voren.
Deze dubbelfunctie was nodig omdat Tamara Jonker het tijdelijk rustiger aan moest
gaan doen. Intussen is gebleken dat het herstel van Tamara minder snel gaat dan
we hadden gehoopt en daarom heeft het bestuur in overleg met de directeur
besloten op zoek te gaan naar een vervanger voor de IB taken van Tamara. Dit zal
tevens de directeur ontlasten van zijn dubbelfunctie.
Met ingang van 5 maart zal mevrouw Ellen van Deursen de IB-taken op beide
scholen gaan waarnemen. Mevrouw Van Deursen is een ervaren IB-er en zal in die
rol worden betrokken bij zorg en ondersteuning aan de leerlingen, maar ook in de
begeleiding van de leerkrachten op het terrein van zorg en ondersteuning. In die rol
zal zij ook regelmatig bij besprekingen tussen ouders en leerkrachten aanwezig zijn.
Via de nieuwsbrief van de school zal zij zich binnenkort nader aan u voorstellen en
aangeven op welke momenten zij op welke locatie aanwezig is.
De heer Derkx trekt zich vanaf 5 maart terug uit zijn tijdelijke rol als IB-er en zal weer
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gaan functioneren als onderwijskundig leider van de scholen.
Ik hoop u, mede namens de heer Derkx, voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
H. van der Zwaag, Voorzitter College van Bestuur
Joep Derkx, Directeur Daltonschool Lange Voren en Zandbergschool
Schaaktoernooi
Aanstaande woensdag zal er weer het jaarlijkse schaaktoernooi gehouden worden.
Jeroen, Jurre en Dyonne zullen de Lange Voren vertegenwoordigen! Zij zullen tegen
andere scholen binnen Barneveld strijden om de titel. Heel veel succes.
Voorleeswedstrijd
Afgelopen woensdagavond mocht Sanne (bovenbouw) in de bibliotheek voorlezen.
Zij was de winnaar op school en mocht de school vertegenwoordigen in de finale.
Sanne was als eerste aan de beurt. Ze werd aangemoedigd door een hele club
klasgenoten! Ze las voor uit ‘Dagboek van een muts’ en heeft het erg goed gedaan!
Uiteindelijk is Sanne tweede geworden. Een hele mooie ervaring en een leuke
avond!

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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