Week 13

2017-2018

Belangrijke data:
Maart
23 maart Open Podium
26 maart 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!)
29 maart Paasfeest op school. Een lunch maken voor de ander.
30 maart Geen school i.v.m. Goede Vrijdag
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)
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
Pasen
Donderdag 29 maart vieren we Pasen. We willen gezellig paas-lunchen! Dit betekent dat deze dag
alle kinderen overblijven en dat we gebruik maken van een continurooster. De kinderen zijn om 14:00
uur uit en kunnen dan genieten van hun paasweekend.
(We hebben in overleg met de ouderraad afgesproken, dat als het continurooster (om 14.00 uur uit)
lastig is i.v.m. buiten schoolse opvang, of andere opvang, wij zorgen voor opvang tot 15.00 uur. Laat
dat dan even weten aan de leerkracht. We regelen de opvang zelf in overleg met de overblijf.)
In het kader van samen leven en samen leren gaan de kinderen voor elkaar een lunch box
samenstellen. De kinderen trekken een lootje, waarop staat voor wie ze de lunch gaan bereiden. Op
dit lootje staan eventuele allergieën en wensen van het kind.
Het lootje krijgen de kinderen vooraf mee naar huis om in te vullen. Zou je ervoor willen zorgen dat het
de volgende dag bij de groepsleerkracht weer is ingeleverd.
Voor de (lunch)box wordt gezorgd. Woensdag 28 maart gaan alle kinderen de lunchboxen versieren
tijdens een gezamenlijke knutselochtend waarin de oudste de jongste zullen helpen. Woensdag a.s.
gaan de lunchboxen mee naar huis, zodat je samen deze kan vullen voor de dag erna.
Donderdagochtend mogen alle lunchboxen in de koelkast worden gezet. De lunch voor de onderbouw
leerling in de koelkast tegenover het onderbouwlokaal. De lunch voor de middenbouw in de koelkast
tegenover het speel-werklokaal. De lunch voor de bovenbouw in de koelkast in het keukentje.
We proberen de al grote betrokkenheid van kinderen op elkaar zo te vergroten.
Een spannende paas activiteiten zo. Vragen kan je altijd stellen aan Hester en/of Sandy. Natuurlijk
ook de leerkracht.
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 hebben het druk. Er zijn vijf
groepjes die hun product willen gaan verkopen. Maar daarvoor hebben ze natuurlijk wel klandizie
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)
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- Squishy (Milan en Thomas)
- Yoghurt met brokken (Lieke en Luna)
Dus wil jij deze startende ondernemers een handje helpen? Kom dan voor de ouderkring (vanaf 19:15
uur) op 26 maart langs de stands van deze ondernemers.
Voorstellen: Interim IB-er
Mijn naam is Ellen van Deursen, ik ben 44 jaar en woon in Bussum samen met mijn man en 3
kinderen. Ik heb een dochter van 10, een zoon van 11 en een dochter van 14 jaar. Na een paar jaar in
Hongkong gewoond te hebben, werk ik nu sinds 6 jaar met veel plezier als interim Intern Begeleider
op verschillende basisscholen. Mijn drijfveren om te werken in het onderwijs zijn interesse in mensen
en vooral in kinderen. Ik vind het fascinerend om te zien hoe ieder kind uniek is en welke talenten hij
of zij in zich heeft en wil deze talenten graag benutten.
Eén dag per week (afwisselend op dinsdag en woensdag) zal ik op de Zandbergschool en de Lange
Voren werken als Intern Begeleider. Ik ben voor vragen het beste per mail bereikbaar
(ellen@zangbergschool.nl en ellen@langevoren.nl ). Ik kijk uit naar een fijne samenwerking.
Doekoe actie Coop
De Doekoe scholenactie van Coop is weer terug! Spaar jij mee voor sport- en spelmaterialen voor de
Lange Voren? Van maandag 19 maart t/m zondag 22 april kan er door de klanten van Coop gespaard
worden voor sport- en spelmaterialen voor onze school. Bij aankoop van diverse
Arla Foods en Unilever actieproducten kan je Doekoe-munten ontvangen. In de
winkel kan je deze doneren aan de Lange Voren. Hoe meer Doekoe we als
school kunnen ophalen, hoe hoger het bedrag is voor sport en spelmaterialen! Zo
maken we samen het schoolplein/gymlessen nog leuker en stimuleren we
kinderen om meer te sporten en te bewegen! Alvast bedankt namens het hele
Lange Voren team!
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