Week 27

2017-2018

Belangrijke data:
Juli
02–06 juli
03 juli
04 juli
09 juli
11 juli
11 juli
11 juli
12 juli
13 juli

Zwemvierdaagse
Alle kinderen mogen overblijven en de jaarlijkse traktatie
Kinderen krijgen portfolio mee
Schoolreisje onderbouw
Schoolreisje middenbouw
Afscheidsprogramma 8ste jaars
19.00 uur Met ouders en 8ste jaars afscheid
Aansluitend “De nacht van 8”
Ontbijt en daarna uitzwaaien van de 8ste jaars
Voor alle kinderen start de zomervakantie. Het team werkt deze morgen nog even door.

Portfolio
Dank aan de ouders die aanwezig waren en een bijdrage hebben geleverd.
De inbreng zetten we in onze planning.

Nog een keer: 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

Overblijf team trakteert.
Yes, het is bijna vakantie. We hebben er zin in. Maar waar wij ook zin in hebben is de traditionele
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afsluitende en traktatie: Patat. Wij willen dit doen Dinsdag 3 Juli wij willen dan ook alle kinderen
uitnodigen om over te blijven en gezellig met ons patat te eten op school. Hier zijn geen kosten aan
verbonden.
Namens het overblijf team
Van de medezeggenschapsraad
De MR heeft de laatste vergadering van dit schooljaar achter de rug. We willen graag informeren over
de besluiten waar de MR mee ingestemd heeft.
De financiën (van de Ouderraad) zullen vanaf het nieuwe schooljaar via de MR lopen.
Schoolreis en kamp verlopen via school.
De penningmeester van de MR is Maarten van Triest.
Er is ingestemd met het nieuwe ouderraad beleid en huishoudelijk reglement.|
De MR heeft positief ingestemd met de formatie van komend schooljaar 18-19.
De MR heeft een scholing over de rechten en plichten van een MR gevolgd. Dit heeft onze rol
verhelderd en we zullen ook het volgend schooljaar onze plekken in de MR met enthousiasme
innemen.
Het is wellicht goed om nogmaals te benadrukken dat je de MR ook kunt benaderen met passende
vragen. We hebben in de vergaderingen ook over communicatie gesproken, we willen graag dat de
communicatie tussen ouders, team, MR en eventueel bestuur zo open en transparant mogelijk moet
zijn. Inmiddels is er met medewerking van een extern bureau een plan opgesteld. Komend schooljaar
zal dat merkbaar zijn in de verschillende uitingen.
Namens de gehele MR, wensen we ouders, kinderen en het team een hele fijne zomervakantie toe.
Juf Bo en juf Esmee
Met glans zijn beiden geslaagd. We hopen ze weer in onze scholen terug te zien. Onder begeleiding
af en toe een groep kunnen overnemen. Met hen zijn we trots op hun behaalde diploma en de
vervolgstappen die ze willen nemen.

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.
Tip: Een vochtig washandje in een bakje of zakje.
Een rugzak voorzien van naam en telefoonnummer.
Het is aan te raden de kinderen goed 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.
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Op bezoek bij een school
Afgelopen vrijdag zijn 4 leerkrachten van de Zandberg en Lange Voren op bezoek geweest in
Rosmalen.
Nieuwe ideeën opdoen, observeren manier van werken en ontmoeten. Welke aanpak kunnen we
vertalen naar onze scholen. Wat doen we goed, beter en wat nog beter.
Zwemvierdaagse
Ook dit jaar wordt in Barneveld weer de zwemvierdaagse georganiseerd door de KNZB en
Barneveldse zwem- en polovereniging 'DWK'.
Aankomende week is het weer zo ver! Zwem jij ook mee? Kom dan naar het Oosterbosbad te
Barneveld!
Van 2 tot en met 6 juni mag je 4 van de 5 dagen uitkiezen om elk 250m of 500m te zwemmen. Als je
mee wilt doen moet je wel zwemdiploma A al gehaald hebben.
Ben je jonger dan 8, dan mag je een kwartiertje eerder starten, om 17:45uur. Al de kinderen die ouder
zijn dan 8 jaar mogen om 18:00uur beginnen met zwemmen. Tot 19:30uur mag er gestart worden en
om 20:00uur is het de bedoeling dat iedereen klaar is met zwemmen.
De deelnamekosten zijn 6,50 euro.
Naast het zwemmen voor een medaille hebben we ook nog andere leuke activiteiten gepland, zoals
de altijd-prijs loterij, een waterpolo-demonstratie en je kan een (tijdelijke) glitter-tattoo laten zetten.
Aanmelden kan op drie manieren:
1. Klik op volgende link en vul het aanmeldingsformulier in: inschrijfformulier Barneveld.
2. Persoonlijk voorinschrijven op maandag 2 juli vanaf 14:00 bij het Oosterbosbad te Barneveld.
3. De eerste avond dat je gaat zwemmen kan je jezelf inschrijven bij de daarvoor bestemde kraam, de
kraam staat er op maandag 2 juli en dinsdag 3 juli.
Kom gezellig met het hele gezin zwemmen! Hopelijk tot volgende week ;-)
Met vriendelijke groet, De zwemvierdaagse-commissie van DWK
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