Week 20 (Week 18-19 meivakantie) 2017-2018
Belangrijke data:
April
30 april tot en met 11 mei Mei-Hemelvaart vakantie
Mei
14 mei
Start thema “Bouwen”in de onderbouw
14 mei
Verkeerspraktijk examen 7de en 8ste jaars
15 mei
Adviesgesprekken 7de jaars en ouders
15 mei
Ouderraad LV
22 mei
Studiedag team. De kinderen hebben geen school
23 mei
Ouderkring Middenbouw
24 mei
Ouderkring Onderbouw
28 mei
29-30 mei Kampdagen bovenbouw
30 mei
Staking uitgeroepen voor Gelderland primair onderwijs
(Het team staakt niet. De kinderen hebben gewoon school)
Adviesgesprekken
Zoals eerder in de flits gemeld, zullen de adviesgesprekken plaatsvinden op dinsdagavond 15 mei
voor de 7de jaars. De gesprekken zullen 15 minuten duren en in dit gesprek bespreken we de
resultaten van gemaakte IEP-advieswijzer en een voorlopig advies vanuit school.
Schikt het tijdstip niet, dan kan er onderling geruild worden. Lukt dit niet dan s.v.p. contact opnemen
met mij via de mail. Bij vragen en/of opmerkingen hoor ik het graag.
Verkeershulp
Voor de vakantie is er een brief met je zoon/dochter mee gegaan over het praktijkexamen verkeer. Dit
vindt de maandag na de vakantie plaats voor jaar 7 en 8. Het is dus belangrijk dat je zoon/dochter
deze dag een goede fiets bij zich heeft. Het examen vindt plaats in de ochtend en zal starten bij het
hulpverleningscentrum. We gaan hier gezamenlijk heen, dus je zoon/dochter moet om 08:30 gewoon
naar de Lange Voren komen.
Maar voor deze ochtend zoek ik nog twee ouders/opa’s/oma’s/vrienden of kennissen van 18 jaar of
ouder die langs de route willen observeren. Dit zal de ochtend duren. Help jij ons uit de brand? Mail
dan naar hester@langevoren.nl en je hoort meer over wat er verwacht wordt wat betreft tijd en plaats.
Leerplein en Speelwerklokaal
Elke woensdag zal Carina in de onder-, midden- en bovenbouw voortaan ondersteunen. Ze zal de
kinderen die aan het werk zijn in het leerplein en speelwerklokaal ondersteunen; kleine groepjes
instructie geven en helpen met opdrachten. Komende weken gaan we afstemmen hoe dit verloopt.
Onderbouw vraagt
Op maandag 14 mei starten wij in de onderbouw met ons nieuwe thema: “bouwen”. Wij zijn nog op
zoek naar kleden/doeken, pvc buizen, kartonnen doosjes, bouwmarkt tijdschriften/folders en
gereedschap. Graag inleveren bij Manja of Carina.
Het waren zonnige meivakantie dagen. De zon komt zeker weer. We zoeken 2 ouders die samen met
Henk en Joep het schaduwdoek boven de zandbak willen aanbrengen. Er is nog een stalen buis/paal
nodig. Geef even door aan Manja als je mee wil helpen? We spreken dan een moment af.
Schoolhockeytoernooi
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit schooljaar geen schoolhockeytoernooi. Omdat er rond
het hockeyveld veel bouwactiviteiten zijn is er geen plaats voor een grote groep spelers en supporters
in verband met de veiligheid. . Jammer natuurlijk, maar begrijpelijk. Volgend jaar hopen we natuurlijk
weer op de organisatie van het toernooi door MHCB.
Schoolfruit
De schoolfruit actie is per komende week beëindigd.
Dus geef je kind weer alle dagen fruit mee naar school.
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Meesters en Juffen dag 2018
Op woensdag 16 mei vieren wij onze Meester en Juffen dag. We vieren dan alle verjaardagen van de
leerkrachten. Alle kinderen mogen verkleed naar school toe komen. Deze dag zorgen wij voor het 10
uurtje. Mochten jullie iets willen geven dan graag een kleinigheidje voor in onze spaarpot. Wij kopen
van dit geld iets voor in onze klas. Wat laten we dan natuurlijk weten in de Flits.
Deze ochtend gaan wij verschillende activiteiten doen. Wij zoeken nog een paar kookplaten die wij
mogen gebruiken. Graag aanleveren bij Hester.
Nog even een terugblik: Gastles WO2 bovenbouw
Maandag 23 april heeft de bovenbouw een gastles mogen bijwonen van Rachel Cohen de Lara.
Rachel is een oorlogskind en geeft tegenwoordig lessen aan basisscholen over haar ervaringen
tijdens de oorlog (waar ze amper herinneringen aan heeft) en vooral de tijd na de oorlog. Rachel is
geboren in de oorlogstijd en is gered door de Haagse Ru Paré. Ru Paré heeft in de oorlog 52 kinderen
gered, waarvan Rachel er een is. Dit bijzondere verhaal van Rachel Cohen de Lara is vastgelegd.
Aangezien Rachel sinds vier jaar gastlessen verzorgd, is er voor Omroep West gefilmd binnen de klas
om zo een portret van Rachel Cohen de Lara te maken.
Dit portret is te zien op Omroep West:
https://www.omroepwest.nl/tv/programma/170000115/TV-West-Nieuws/aflevering/170251285

Schoolvoetbal:
En toen was er patat. Gezellig nog even terugkijken en praten met de mond vol.
Coaches: Dank.
DOLFIJN kinderopvang stelt zich graag voor
DOLFIJN Peuteropvang de Bereboot is gehuisvest in het gebouw van OBS Lange Voren.
Momenteel is de peuteropvang op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend geopend voor
kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Er worden activiteiten gedaan rondom verschillende thema’s, waarbij uw
kind leert samen spelen en leert omgaan met andere leeftijdgenootjes. Doordat er veel wordt
samengewerkt met de basisschool, kan de overgang naar de basisschool voor uw kind gemakkelijk
kan verlopen.
Daarnaast is er buitenschoolse opvang om de hoek, namelijk de locatie DOLFIJN Tipper aan de
Heestereng. Deze opvang is alle dagen van de week geopend. De kinderen worden lopend opgehaald
van school en hebben een heerlijke ontspannen middag met veel activiteiten. Op onze vestiging
besteden wij veel aandacht aan sportiviteit, buiten zijn en creativiteit. Dit allemaal in een huiselijke
sfeer.
Uiteraard verzorgen wij ook gastouderopvang en dagopvang op meerdere locaties binnen Barneveld.
Voor informatie: Loop gerust binnen of neem contact op met ons Servicebureau via (0342 423617) of
info@dolfijnkinderopvang.nl.
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