Week 12

2017-2018

Belangrijke data:
Maart
20 maart Ouderraad
21 maart Stembureau verkiezingen Daltonschool Lange Voren
21 maart Atelier Fietsen naar het fietsenhuis (We zoeken nog één ouder die wil rijden.)
22 maart
23 maart
26 maart

13.00 – 14.00 uur bowlen i.p.v. gym
Open Podium
Stands “Ondernemen” om 19.15 open!
Ouderkring Bovenbouw: Sociale Media 19.30 uur
(Alle ouders van de midden- en onderbouw zijn ook van harte welkom!)
Paasfeest op school. Het programma volgt.
Geen school i.v.m. Goede Vrijdag

29 maart
30 maart
April
02 april Geen school i.v.m. 2de Paasdag
02 april Run Bike Swim
04 april Start voetbaltoernooi (Alle ouders van kinderen die meespelen, hebben
programma en andere informatie ontvangen.)
05 april Verkeersexamen theorie (7de en 8ste jaars)
09 april Ouderkring Onderbouw
13 april Open Podium (Tijd volgt nog; ouders zijn altijd welkom)
20 april Koningsspelen (morgen)
24 april Medezeggenschapsraad
25 april IEP advies gesprekken ouders en leerlingen
27 april Koningsdag: Versierde fietsen optocht
30 april tot en met 11 mei Mei-Hemelvaart vakantie
Mei
28 mei
29-30 mei Kampdagen bovenbouw

Wij stellen ons nog een keer voor: De Leerlingeraad

In November 2017 is de nieuwe leerlingenraad samengesteld. De raad bestaat uit kinderen van groep
6, 7 en 8. Uit elke groep zijn er 2 kinderen.
Groep 6
Carlijn en Sam
Groep 7
Sanne en Daniel
Groep 8
Jeroen en Hans
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we de taken verdeeld.
Carlijn
is de secretaris
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Sam
is contactpersoon middenbouw
Sanne
is contactpersoon bovenbouw
Daniel
is contactpersoon onderbouw
Jeroen
is penningmeester
Hans
is de voorzitter.
We gingen meteen goed van start. We hebben al aardig wat ideeën en plannen gemaakt.
Zo vonden wij het heel belangrijk dat het klimrek gemaakt of vervangen werd. Het was heel wiebelig.
Inmiddels is er al iemand gekomen die het rek heeft gemaakt. Er zijn allemaal nieuwe planken en
balken in geplaatst.
Missie 1 volbracht!
Ook wilde we dat de schoolkrant weer terugkwam. Daar zijn we nu mee bezig en hij komt met Pasen.
Het wordt heel leuk.
Missie 2 bijna volbracht.
We hebben ook gepraat over het overblijven. We willen vaker naar een veldje om te spelen. Dat
hebben we met de overblijf juffen besproken en nu gaan zij kijken of dat kan. Ook willen we het
schoolplein verbeteren en anders inrichten hier zijn we nog mee bezig.
Missie 3 in werking.
Als je nog een leuk idee hebt voor de school zeg het dan tegen de leerlingenraad.
Namens de leerlingeraad en groetjes van Hans
Nb. In goed overleg hebben we afgesproken dat de opbrengst van Jantje Beton aan een extra
activiteit tijdens het bovenbouwkamp wordt besteed.
Typecursus gestart
Afgelopen vrijdag was de tweede les van de typetuin met kinderen van de Lange Voren en de
Zandberg. De kinderen zijn enthousiast en meester Hans prettig en behulpzaam.
Ouderkring middenbouw
We hebben besloten de ouderkring van de middenbouw te verplaatsen.
Een nieuwe datum volgt.
Ateliers (Daltonconcept: Samenwerken en educatief partnerschap)
Het nieuwe blok Ateliers is een groot succes!
Afgelopen woensdag is een groepje kinderen uit de middenbouw flink aan het rugbyen geweest met
Pim.
Ook zijn de zaadjes in de moestuintjes ontkiemd en groeien de plantjes als kool. Om een goed beeld
te hebben hoe de groente eruit moeten zien en smaken, zijn de kinderen bij de Coöp geweest om
boodschappen te doen. De courgette en de doperwtjes vielen het meest in de smaak.
(De onderbouwers hebben met Carina in de groep ook gepland. Kijk maar eens naar de plastic zakjes
die er hangen.)
Juf Noa leert de kinderen schetsen. Afgelopen woensdag hebben de kinderen een zelfportret
gemaakt. De resultaten zijn te bewonderen in de hal.
Je herkent de kinderen van het Bootcamp Atelier aan de modderige broeken en shirts. Het is erg hard
werken, dat bootcamps. Van meester Leon mogen ze volgende week een eigen bootcamp bedenken.
Het groepje bovenbouw leerlingen heeft van Gert geleerd hoe je een band moet plakken. Ze mochten
afgelopen woensdag een fiets demonteren en leerde zo hoe een fietsketting werkt.
Volgende week willen ze naar Het Fietsenhuis om daar les te krijgen in de praktijk.
We zijn nog op zoek naar één auto. We vertrekken om 10:45 richting Het Fietsenhuis en zijn 12:15
weer terug. Je kan je aanmelden bij Eva door even te mailen naar eva@langevoren.nl.
Atelier Ondernemen (Zelfstandigheid, vertrouwen en lef). De afgelopen weken zijn we met het atelier
‘Ondernemen’ hard op weg om ons eigen bedrijfje te starten. Van een ondernemingsplan tot een pitch
en van een verkoopflyer tot het creëren van een stand, de kinderen zijn er maar druk mee. Er zijn vijf
groepjes die hun product willen gaan verkopen. Maar daarvoor hebben ze natuurlijk wel klandizie
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nodig! De leerlingen zullen hun stand opzetten en hun producten verkopen op 26 maart vóór de
ouderkring.
Wat wordt er verkocht? |
- Smoothies van de Smoothieshakers (Fenne, Nikki en Stijn)
- Puffins (Hans en Robin)
- N Cakejes (Niek en Niels)
- Squishy (Milan en Thomas)
- Yoghurt met brokken (Lieke en Luna)
Dus wil jij deze startende ondernemers een handje helpen? Kom dan voor de ouderkring (19:15) op
26 maart langs de stands van deze ondernemers.

Telefonische bereikbaarheid
Ouders wezen ons erop, dat de school soms slecht bereikbaar was. Sinds maandag hebben we een
nieuwe telefoon set met “extra bereik versterker” en is alles ingesteld. Eén van de kinderen heeft een
voice bericht ingesproken. Mocht het nummer niet bereikbaar zijn, wordt je verwezen naar een ander
telefoonnummer.
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Portfolio (Daltonbegrip: reflectie)
Je kan je nog opgeven: De werkgroep portfolio nodigt ouders uit die aan de doorontwikkeling van het
portfolio willen meewerken (en meedenken). We vragen ouders uit alle groepen mee te doen. Heb je
zin mee te doen, geef dat dan even door aan de leerkracht van je kind.
Ouderkring onderbouw
Afgelopen donderdag 15 maart was de ouderkring van de onderbouw.
Manja opende de ouderkring en verwelkomde alle aanwezigen met een korte voorstelronde. Joep gaf
een korte toelichting op de termen in de vorige Nieuwsflits “De Daltonschool Lange Voren op koers”.
Educatief partnerschap, Daltonconcept en de aansluiting van de termen als stamgroep, ouderkring,
portfolio, e.a. Daarna kwam BOSOS aan bod.
Dank voor jullie aanwezigheid en actieve opstelling. Het begrip educatief partnerschap hoefde verder
geen toelichting.
Verkeersexamen
Dit jaar zal jaar 7 en 8 deelnemen aan het verkeersexamen. Het verkeersexamen bestaat uit twee
onderdelen: het theoretische examen en het praktische examen.
Het theorie-examen zal plaatsvinden op 5 april. Wil je je zoon/dochter, naast de lessen binnen de klas,
een handje helpen om met ze te oefenen? Vanaf nu kunnen de kinderen oefen examens maken op
www.examen.vvn.nl/oefenen. Na elke vraag krijg je meteen te zien of je de vraag goed op fout
beantwoord hebt. Ook krijg je bij het bakijken een korte
toelichting. Zo wennen de kinderen van aan het echte examen.
Het praktijkexamen zal in mei plaatsvinden.
(Herhaling)
Wedstrijd fiets versieren op Koningsdag
Evenals vorig jaar organiseert de Oranjestichting Barneveld nu weer een wedstrijd voor versierde
fietsen. Daarbij is het de bedoeling dat speciaal de schooljeugd fietsen zo fraai mogelijk – en natuurlijk
met veel oranje! – versierd om er vervolgens, vanaf het Schaffelaartheater achter het
muziekgezelschap ‘De Harmonie’ mee naar het raadhuis te vertrekken. Daar brengt ‘De Harmonie’
vervolgens een muzikale groet aan het gemeentebestuur en aan alle gedecoreerden uit de tot de
gemeente behorende dorpen behalve het dorp Barneveld. Dat daarbij het Wilhelmus zal worden
gespeeld en gezongen, spreekt vanzelf. Vervolgens vertrekt de optocht weer naar het
Schaffelaartheater. Het is de bedoeling dat een jury de versierde fietsen beoordeeld maar in elk geval
krijgt ieder kind een klein prijsje. Het is de bedoeling dat de kinderen rond 09.15 uur bij het theater
aanwezig zijn. Oh, ja, het tempo van het muziekkorps zal wel zodanig zijn dat de kinderen niet op hun
fiets behoeven te gaan zitten! Er kan dus extra versierd worden.
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