Week 15

2017-2018

Belangrijke data:
April
09 april M8 speelt maandag hun wedstrijden en zij beginnen om 18:00uur.
11 april Deze woensdag zal J7 de wedstrijden spelen. Zij beginnen om 18:00 uur.
16 april Advieswijzer afname 7de jaars (andere onderdelen op momenten deze week)
17 april IEP-afname 8ste jaars
18 april IEP-afname 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

Koningsspelen
Vrijdagochtend 20 april is het zover. Dan doet Daltonschool Lange Voren mee met de Koningsspelen.
- Wij starten om 8.30 uur met een gezamenlijk koningsontbijt, voorbereid door de leerkrachten en de
Ouderraad.
- Hierna doen we allemaal mee met een warming-up (o.a. het koningslied Fitlala).
- Voor de groep 1 t/m 4 is er een vervolgens een spellencircuit en hebben de 5de t/m 8ste jaars een
sporttoernooi op het veld bij de Espeterweg.
- We sluiten gezamenlijk af met versieren van het schoolplein met schoolkrijt.
De kinderen mogen in oranje kleding op school komen (wel graag makkelijke kleding i.v.m. de
sportieve activiteiten).
Voor drinken en een versnapering tussendoor wordt gezorgd, dus de kinderen hoeven niets mee te
nemen.
Een aantal ouders heeft zich opgegeven om deze ochtend te helpen. Wil je ook meedoen? Geef je
s.v.p. op bij Manja of Carina van de onderbouw.

Van de medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad hebben we het stukje van het team “De Daltonschool op koers” dat in
de Flits stond, besproken. Tevens een presentatie van het team waar zij willen staan over 4 jaar.
Doelstellingen, Daltonconcept, onderwijskundige samenhang en de verbeteringen die we nu al in
grote lijnen herkennen. We hebben de lijnen van communicatie tussen ouders en school ook nog eens
op rij gezet en benadrukt dat de ouderkringen een belangrijk middel zijn om het educatief
partnerschap aan de orde te stellen.
Hebben ouders vragen, dan kunnen zij altijd terecht bij directie, leerkrachten en MR.
We hebben met elkaar opgemerkt, dat er wel sprake moet zijn van een wederzijdse wil tot gesprek.
Respectvol en binnen de kaders van ons Daltonconcept. We hoeven het niet met elkaar voor 100%
eens te zijn. We horen te streven naar ruimte voor elkaar en zorg, dat we voor de kinderen de meest
ideale ontwikkeling nastreven. De kinderen zijn het middelpunt.
Wil je zaken onder de aandacht brengen, doe dat dan op je juiste plaats. Het negatief laten
“rondzingen” van allerlei onderwerpen die halve en zelfs geen feitelijke waarheden blijken te zijn, werkt
nadelig voor onze kinderen. Ruimte voor alle ouders die hun positieve bijdrage leveren aan het
onderwijs van onze kinderen. Dus: Stel je vragen en/of opmerkingen daar waar ze horen.
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Geschiedenis project middenbouw:
Voor ons project over de Middeleeuwen zijn we op zoek naar verkleedkleding in maat 146. We
zoeken:
- een drakenpak
- een koningsmantel/ kroon
- een prinsessenjurk
- een ridderpak
We hebben de pakken vrijdag 13 april nodig. Meer informatie, mail juf Eva op eva@langevoren.nl.
Schoolvoetbal
Speeldagen: Deze week komen twee teams in actie. M8 speelt maandag hun wedstrijden en zij
beginnen om 18:00uur.
Op woensdag zal J7 de wedstrijden spelen. Zij zullen beginnen om 18:00.
Trainen J7
Om elkaar een keer gezien te hebben voor de wedstrijden woensdag én om samen een balletje te
trappen, is er maandag een training voor J7 bij de Zandbergschool. De training begint meteen uit
school en zal rond 16:30 eindigen.
Juf Hester zal met de jongens meefietsen naar de Zandbergschool.
Verkeersexamen theorie
Afgelopen week heeft groep 7 en 8 theorie-examen gedaan voor hun verkeersdiploma. Na veel
geoefend te hebben in de klas kunnen we met blijdschap mededelen dat iedere leerling is geslaagd!
Op naar het praktijkexamen!
Gevonden voorwerpen
De rode bak met gevonden voorwerpen puilt weer uit. Maandag a.s. leggen we de spullen op de tafels
in de hal. Mis je wat. Loop binnen en kijk of het erbij ligt.

TSO zoekt mensen
Overblijf begeleiders gevraagd
Wij zoeken iemand die 1 en/of 2 vaste dagen wil/kan begeleiden bij het overblijven.
En tevens zijn wij op zoek naar een oproepkracht.
Je komt in een leuk gezellig team te werken. Per keer dat je overblijft ontvang je een vrijwillige
bijdrage; als je zoon/dochter ook overblijft hoef je daar niet voor te betalen.
Heb je interesse? Wil je meer informatie, dan kan je terecht bij Manja (groep 1-2), of bij Sonja van
Broekhuizen (coördinator s.v.broekhuizen@gmail.com).
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