Week 14

2017-2018

Belangrijke data:
April
04 april Start voetbaltoernooi (Alle ouders van kinderen die meespelen, hebben
programma en andere informatie ontvangen.)
Team J8 begint om 17:45 uur tegen de Bron.
05 april Verkeersexamen theorie (7de en 8ste jaars)
20 april Koningsspelen (ochtend)
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
Namens de kinderen, dank voor jullie helpen met het samenstellen van de lunches met de kinderen.
De kinderen waren wel nieuwsgierig naar de inhoud van hun lunch box.
Dank aan Sonja voor de opvang van een paar kinderen, een aantal ouders die spontaan hielpen en
Sandy en Hester.
Koningsspelen
Op 20 april a.s. willen wij graag samen met elkaar ontbijten op school. Verdere informatie volgt nog.
Wij willen graag een aantal ouders vragen die ons kunnen helpen tijdens de spelletjes (groep 1-4).
Kunt je deze morgen tussen 09.30-11.00 komen helpen, geef je op bij Manja of Carina.
Overblijf
Regelmatig heeft het team een overleg met de overblijfkrachten. Afgelopen dinsdagavond 27 maart jl.
was er weer zo’n moment.
We hebben de gemaakte afspraken rondom de overblijf geëvalueerd en bijgesteld. Ook hebben we de
inbreng van de leerlingenraad besproken. (Zoals: plein inrichting, extra keer voetballen, etc.)
Wij vertrouwen erop dat wij nu nog beter op elkaar zijn afgestemd.
Atelier Ondernemen (Zelfstandigheid, vertrouwen en lef)
De ouderkring van de bovenbouw startte met een aantal stands van ondernemers. Product bedenken,
inkoop, reclame flyer, …. De ondernemers waren bevlogen om de producten uit testallen en te
verkopen. De ouders op de achtergrond hielpen mee met de voorbereidingen. Een succes.
We gaan nog een keer aan de slag met inkoop, verkoop, onkosten en winst. De ondernemers van het
Atelier hebben veel geleerd.
Schoolvoetbalvoorbereidingen
De voorbereidingen zijn in volle gang. Al onze 4 teams zijn nu voorzien van 1 (of 2) coaches.
Superfijn! Sommige van hen hebben al een training gepland. Zo hebben onze oudste jongens van het
voetbalteam J8 (ingeschreven als jongens groep 8) al een toptrainingen achter de rug.
Alle meisjes van het team M7: jullie trainer/coach wil graag met jullie trainen op woensdagmiddag 4
april om 14.00 uur op de Koewei (in het Schaffelaarse Bos). Voor alle trainingen geldt dat de
leerlingen er zelfstandig naartoe gaan, dus zonder leerkracht! Maak goede afspraken met je kind.
Op dit moment hebben we nog geen info over een eventuele training voor de groep J7. Dit is
afhankelijk van hun coaches.
Aanstaande woensdag zal team J8 beginnen om 17:45 tegen de Bron! Je bent van harte welkom om
de jongens aan te moedigen.
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Nog een keer voorstellen na een paar weken
Ik ben Dilian ter Stege en sinds 8 februari de nieuwe onderwijsassistent op de Lange Voren en de
Zandbergschool. In de afgelopen weken heb ik al goed kennis kunnen maken en ben ik al een beetje
ingeburgerd. Het leuke vind ik de diversiteit van de functie. O.a. het ondersteunen bij de onderbouw
en kinderen uit de midden- en bovenbouw helpen met taal, rekenen en spelling.
Ik werk de ochtenden op de Zandbergschool en in de middag ben ik op de Lange Voren. Mijn
werkdagen zijn maandag t/m donderdag.
Aankondiging: Kosten schoolreisje
Binnenkort (2 weken) meer info over het schoolreisje en de kosten die we aan de ouders vragen. Zo
ook de bijdrage voor het bovenbouw kamp.
Daltonconcept
De laatste Nieuwsflitsen hebben we bij verschillende onderwerpen de Dalton uitgangspunten gezet.
Zinvol? Laat de leerkrachten eens weten. (Of misschien eens in de zoveel weken.)
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