Week 24

2017-2018

Belangrijke data:
Juni
13 juni
Buitenspeeldag
14 juni
Bezoek aan Nairac bovenbouw
Juli
09 juli
Schoolreisje onderbouw
Schoolreisje middenbouw
11 juli
Afscheidsprogramma 8ste jaars
11 juli
19.00 uur Met ouders en 8ste jaars afscheid
11 juli
Aansluitend “De nacht van 8”
12 juli
Ontbijt en daarna uitzwaaien van de 8ste jaars
13 juli
Voor alle kinderen start de zomervakantie. Het team werkt deze morgen nog even door.
De Nacht van Acht
De laatste weken beginnen in zicht te komen. Zo ook voor onze 8ste jaars, die staan te popelen om
naar het voortgezet onderwijs te gaan. Maar niet voordat we hen in het zonnetje hebben gezet!
Op woensdag 11 juli zullen we met de leerlingen van jaar 8, familie en het team een avond
terugkijken op de afgelopen jaren. Leerlingen zijn vanaf 18:00 uur al welkom om met elkaar een hapje
te gaan eten. Voor de familie zal de avond om 19:00 starten. We gaan er met elkaar een onvergetelijk
afscheid van maken voor de leerlingen. Na afloop staat er een lekker drankje klaar om met elkaar na
te praten. Maar daarna is het tijd om afscheid te nemen van ouders en is het tijd voor de Nacht van
Acht. De leerlingen zullen hun basisschooltijd afsluiten door een nacht in de school te slapen (met Juf
Hester en Juf Eva). De volgende dag ontbijten we met elkaar en wanneer we een klein beetje wakker
zijn geworden zal de school klaarstaan om 09:00 uur en de 8ste jaars uitzwaaien, de zomervakantie in.
De leerlingen van jaar 8 zullen nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen over deze avond, maar
houdt in ieder geval deze datum vrij!
Pre-test IEP jaar 6
Aanstaande dinsdag zal jaar 6 beginnen met de IEP pre-test. De leerlingen zullen dinsdag, woensdag
en donderdag de IEP maken.
Bureau-ICE ontwikkelt toetsen voor de leerlingen van het basisonderwijs. Wij gebruiken daarvan de
IEP-advieswijzer voor groep 7 en 8 en de IEP-eindtoets voor groep 8. Inmiddels wordt er gewerkt aan
een IEP pre-toets die in groep 6 afgenomen kan worden. Wij hebben ons opgegeven om deze toets
uit te proberen. Daarmee werken we mee aan de ontwikkeling van de toets, kunnen we gelijk
uitproberen in groep 6 hoe zo’n toets gaat én krijgen we een beetje een beeld van wat de kinderen
kunnen. Voor de kinderen is het een oefening in het maken van een IEP-toets. De komende
anderhalve week zullen we dagelijks één of twee onderdelen van deze toets afnemen bij alle
leerlingen van groep 6. De toets wordt gemaakt op onze tablets. De kinderen hoeven zich niet
speciaal voor te bereiden voor deze toets. Ze hebben wel hun eigen goedwerkende “oortjes” of
koptelefoon nodig om gesproken teksten goed te verstaan.
Nairac Bovenbouw
Een tijd geleden werd de school benaderd door het Nairac museum. Voor hun tentoonstelling over de
burgemeesters Nairac en Van Nagell vroegen ze ons om deze twee heren te portretteren. Daar
hebben wij graag aan mee gedaan, maar zijn nu ook wel erg benieuwd naar het resultaat in het
museum!
Aanstaande donderdag zal de bovenbouw naar het Nairac museum gaan om hun schilderijen te
bekijken en de verdere tentoonstelling te bezoeken.
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Hier gaan we donderdagmiddag op de fiets naartoe en aansluitend door naar gym. Dit betekent dat
we om 15:00 uur met de fiets aankomen terug op de Lange Voren.

Concept vakantierooster schooljaar 2018-2019
Het is nog het concept rooster.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie
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22-10-2018
24-12-2018
25-2-2019
19-4-2019
23-4-2019
30-5-2019
10-6-2019
22-7-2019

26-10-2018
4-1-2019
1-3-2019
22-4-2019
3-5-2019
31-5-2019
10-6-2019
30-8-2019

Daltonschool Lange Voren
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