Week 16

2017-2018

Belangrijke data:
April
16 april Schoolvoetbaltoernooi M7 meisjes speelt 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)
20 april Halve finales schoolvoetbal
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
22 mei
Studiedag team. De kinderen hebben geen school.
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.
(Einde Koningsspelen onderbouw en middenbouw. 5de jaars en bovenbouwgroep hebben gewoon
school ’s middags.)
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.
HEEL BELANGRIJK VOOR HET KONINGSONTBIJT:
Geef s.v.p. volgende week (uiterlijk donderdag 19 april) mee naar school:
Een plastic tas met naam erop en daarin:
• Een bord
• Een mes
• Een vork
• Een lepeltje
(beker is niet nodig)
Schoolvoetbal
Het schoolvoetballen is in volle gang. De laatste week schoolvoetbal is ingegaan. Maandag zullen de
meisjes M7 hun wedstrijden spelen vanaf 18:00 uur.Op dit moment is in ieder geval al zeker dat ons
meisjesteam M8 door is naar de halve finales én dus ook kans maken op de 1e plaats. De halve
finales worden op vrijdag 20 april gespeeld vanaf 18.00 uur.
Beide teams hebben jullie support hard nodig!

Nieuwsflits Week 16

Daltonschool Lange Voren

1.

Glazen potjes met deksel
We hebben er al een paar, maar we hebben er veel meer nodig. De bovenbouw zoekt voor de
creatieve vakken glazen potjes met dekjes. Het liefst in het voormaat van een jampotje, maar alles is
welkom. Heb jij thuis nog glazen potjes staan? Wij zijn er erg blij mee!
Iep toets jaar 7/8
Aanstaande dinsdagochtend en woensdag zal bij de jaren 7 en 8 de IEP toets worden afgenomen.
Voor de 8ste jaars zal dit de IEP eindtoets zijn, deze wordt schriftelijk afgenomen.
Bij de 7de jaars zal dit gaan om de IEP advieswijzer, deze wordt op de tablet afgenomen. Bij vragen,
loop gerust even binnen bij Juf Hester
Herhaalde oproep: 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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