Week 26

2017-2018

Belangrijke data:
Juni
27 juni Portfolio avond om 19.30 uur (zie hieronder)
Juli
04 juli
Kinderen krijgen portfolio mee
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.

Schoolreis onderbouw
Op maandag 9 juli gaat de onderbouw op schoolreis naar “Het land van Jan Klaassen” (bij
Doetinchem).
Een geweldig speel- en doepark met heel veel leuke speeltoestellen. We kijken ook altijd weer met
heel veel plezier naar een leuke poppenkastvoorstelling. Mocht het die dag slecht weer zijn….er is ook
een grote binnenspeelplaats aanwezig.
We hopen natuurlijk op mooi weer en dan is het verstandig om je kind een extra setje droge kleren
mee te geven maar ook een zwembroek/badpak en een handdoek.
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht.
Wij vertrekken tussen 8.45 uur en 9.00 uur.
We zullen om ± 15.30 uur op school terug zijn.
Meenemen - een lunchpakket
- eventueel wat fruit
- snoep (niet te veel en geen kauwgom)
- 2 à 3 pakjes drinken (GEEN beker en GEEN blikjes)
- een nat washandje (graag in plastic bakje)
Aandoen:
Makkelijke kleding die vies mag worden
Schoenen die kinderen zelf aan en uit kunnen doen
Graag alles in een rugtas met daarop duidelijk naam en adres.
Indien er nog bijzonderheden zijn over uw kind, bijv. medicijngebruik of wagenziekte, laat het ons dan
even weten.
We hopen op een gezellige schoolreis, Manja en Carina
Afscheid stagiaires
De afgelopen week hebben juf Noa en juf Bo afscheid genomen van de onderbouw en de
middenbouw. We willen ze bedanken voor hun inzet en succes wensen met hun vervolgstappen.
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Schoolreis middenbouw
9 juli gaat de middenbouw samen met de middenbouw van de Zandberg naar de Julianatoren!
Vertrek en terugkomst
Verzamelen in de klas: 08:30 uur
Vertrek:
08:45 uur
Terugkomst:
15:00 uur (+/-)
Telefoonnummer voor noodgevallen: 0654697497 (Joep)
Wat nemen we mee?
- Lunch, iets te snacken en voldoende te drinken.
Als we een zonnige dag hebben: zonnebrand. Als we een regenachtige dag hebben: een regenjas en
eventueel laarzen.
Een rugzak voorzien van naam en telefoonnummer.
Het is aan te raden de kinderen goede schoeisel aan te doen in verband met het beklimmen van
verschillende attracties.
De school is niet aansprakelijk voor het eventuele beschadigd raken of verliezen van mobieltjes of
fotocamera’s.
Toezicht
Er gaan twee begeleiders van de Lange Voren en drie begeleiders van de Zandberg.
Portfolio
Met het Lange Voren team zijn we het afgelopen jaar aan de slag gewest met het ontwikkelen van het
portfolio. We hebben waardevolle feedback gekregen op de eerste versie en hebben deze ideeën
meegenomen in de tweede versie. Uit de laatste bijeenkomst met ouders bleek, dat het goed zou zijn
een ouderavond over het lezen en bespreken van het portfolio te houden.
Aanstaande woensdag presenteren Hester en Eva de portfolio's en geven we, samen met de
oudergeleding van de porfoliocommissie, uitleg hoe je het porfolio leest en hoe je het met je kind kan
bespreken. We zien jullie graag op woensdag 27 juni om 19:30 uur. De koffie staat klaar.
Dit zal tevens betekenen dat de datum waarop de portfolio’s mee naar huis gaan voor de midden- en
bovenbouw één week verschoven zal worden naar woensdag 4 juli.
Heb je naar aanleiding van het portfolio behoefte aan een gesprek met de leerkracht? Dan kan er een
portfoliogesprek ingepland worden met de groepsleerkracht. Dit werkt voor beide kanten; wanneer de
leerkracht het belangrijk vindt, wordt dit ook aangegeven.

Nieuwsflits Week 26

Daltonschool Lange Voren

2.

