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Belangrijke data:
17 oktober
17 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
22 t/m 26 oktober
24 oktober
27 oktober

2018-2019

Onderbouw naar manege
Ouderkring Onderbouw
Ouderkring middenbouw
Ouderkring bovenbouw
Topo toets jaar 6/7/8
Verkiezingen leerlingenraad
Herfstvakantie
Workshop Eekhoorn in 3D
Nacht van de Nacht

Ouderkring Onderbouw
Woensdag 17 oktober vindt de eerste ouderkring plaats in de Onderbouw. De andere data
staan op het infobord in de klas. We starten om 19.30 uur en het duurt een uur. We laten
jullie ervaren hoe een willekeurige ochtend eruitziet en vertellen over de afspraken, regels
en doelen in de klas. We verwachten veel ouders. Tot woensdag.
In de vorige Nieuwsflits konden jullie al lezen dat we a.s. woensdag, 17 oktober naar
Manege de Burgt gaan. Kinderen nemen hun tas met eten en drinken mee naar de
manege. Het vervoer gaat per auto. Wie heeft er een stoelverkleiner te leen?
Afgelopen vrijdag is er een nieuwe kast geplaatst in de Onderbouw. Daar zijn we erg blij
mee. Ook verwachten we dat na de Herfstvakantie de bankjes voor de vaste kring zijn
geleverd.
Ouderkring Bovenbouw
Donderdag 18 oktober zal de eerste ouderkring van dit jaar plaatsvinden. Het thema van
deze avond zal zijn: Verdieping in Snappet, resultaten en huiswerk. We zullen deze
avond ons dus nog wat verder verdiepen in Snappet. Daarnaast zullen we het hebben over
huiswerk. Waarom krijgt je kind huiswerk mee en hoe kan je je kind hierin het beste
begeleiden? De ouderkring zal zijn van 19:30-20:30 uur. Graag tot dan!
Ouderkring Middenbouw
De eerste ouderkring dit jaar gaat over het leren lezen in de middenbouw. We kijken naar de
leerlijn en in gesprek over het belang van lezen op school en thuis. Je bent van harte welkom
donderdag 18 oktober om 19:30 uur in het middenbouw lokaal. Rond 20:30 uur zijn we
klaar. Tot dan!
Bezoek aan restaurant het Ei
Het thema restaurant wordt de komende weken afgerond. We hebben in de middenbouw
een eigen restaurant geopend in het speel-werklokaal, zelf leren koken met heel veel
groente en een hoop nieuwe woorden geleerd die we in de keuken kunnen gebruiken. Toen
Selena met het idee kwam om een kijkje te nemen in het restaurant van haar ouders, was de
klas super enthousiast.
Donderdag was het zover! De kinderen van de middenbouw zijn in de ochtend op bezoek
geweest bij Restaurant het Ei in Terschuur. We kregen een rondleiding door de keuken,
mochten een kijkje nemen in de koel- en de vriescel, en hebben daarna de verse kip gekruid
en onze eigen patat gemaakt! Aan het eind van de ochtend hebben we gesmuld van de
zelfgemaakte friet en gespeculeerd over wie er in het "Ei" zou wonen. Zijn het dan toch
kabouters die logeren op de parkeerplaats van het restaurant? We willen Reggy en Marc
bedanken voor de excursie. Wie weet is dit voor een aantal kinderen een prachtig begin van
hun carrière.
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Lezen is beleving en natuurlijk hebben we vrijdag gelijk een nieuw woord en dubbelklank
erbij geleerd: “het ei”.

Schoolkorfbal
Dinsdag en woensdag hebben de kinderen meegedaan aan schoolkorfbal.
Woensdagmiddag speelde de middenbouw een sportief toernooi waarbij we als 4e zijn
geëindigd. De bovenbouw speelde twee erg gezellige avonden. Super om te zien dat er
zoveel supporters langs de lijn stonden voor de kinderen. Helaas is jaar 7/8 niet in de prijzen
gevallen, maar ze hebben goed gespeeld. Jaar 6 is kampioen in hun poule geworden en
hebben de beker mee kunnen nemen naar de Lange Voren. Deze staat nu te stralen in onze
prijzenkast. Gefeliciteerd jaar 6.
Coaches bedank voor jullie begeleiding en inzet.
Winnaar voorleeswedstrijd
Afgelopen maandag was de schoolfinale van de voorleeswedstrijd. Nikki, Ninthe, Sanne,
Arwen en Fenne streden voor de winst om later naar de bibliotheek in Barneveld te gaan
voor de gemeentelijke finale. Fenne wist de jury te overtuigen en mag de Lange Voren gaan
vertegenwoordigen in de bibliotheek. Datum en tijd volgt later. Heel veel succes alvast,
Fenne.
Nacht van de Nacht op de Schaffelaar
Op zaterdagavond 27 oktober houdt IVN Barneveld op
landgoed de Schaffelaar aan de Stationsweg 2C in
Barneveld de Nacht van de Nacht. De deelnemers kunnen
tijdens een tocht door het bos zelf ervaren hoe sterk de
invloed van allerlei verlichting is.
Kom en ontdek het geheim van het donker tijdens dit
evenement. Beleef het donker en ga als een nachtdier op pad. Verder is het o.a. mogelijk een
kijkje te nemen in het nieuwe onderkomen van IVN Natuureducatie Barneveld, deel te nemen
aan een speurtocht op het landgoed door kleine lichtjes te volgen en door een heuse telescoop
naar de sterren en de maan kijken. Ook zijn weer de welbekende vogeltaarten te koop en
kunnen kinderen tegen betaling zelf een ‘vogel-cup cake’ versieren. Na afloop van de
speurtocht is er voor deelnemende kinderen een leuk presentje. Ook mogen ze gratis een
broodje bakken boven een echt kampvuurtje. Verder is er voor iedereen gratis koffie of thee
en voor de kinderen limonade.
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IVN Barneveld werkt voor deze avond samen met sterrenvereniging Astra Alteria, de
gemeente Barneveld, Gelders Landschap en Kastelen (GLK) en het Gelders Erf. De Nacht
van de Nacht begint om 19.30 uur, vooraf opgeven is niet nodig.
De toegangsprijs bedraagt voor leerlingen van het basisonderwijs € 2,50; volwassenen betalen
€ 4,--. Autorijders dienen hun voertuig op p-plaats Vetkamp achter te laten, fietsers kunnen
terecht op de p-plaats van GLK bij het landgoed.

IVN-natuur educatie: Workshop “3d eekhoorn in zijn biotoop” voor kinderen
Datum: woensdag 24 oktober 2018, 13:30 tot 15:30 uur.
Locatie: IVN-natuur educatie, Geldersch erf, Stationsweg 2c, Barneveld.
Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen op woensdag 24 oktober 2018 een 3d eekhoorn maken in
het IVN-natuur educatie centrum in Barneveld. De middag wordt georganiseerd door IVN
Barneveld. Eerst is er uitleg over de eekhoorn en hoe deze de winter doorkomt. Vervolgens
kunnen de kinderen aan de slag om de 3d puzzel in elkaar te zetten, samengaan we naar
buiten om te zoeken naar eten voor zijn wintervoorraad. Er is voldoende hulp voor de
kinderen aanwezig. Kosten € 7,50 per kind, de activiteit begint om 13:30 uur. Ouders kunnen
hun kinderen aanmelden door te mailen naar: klompcees@upcmail.nl. Het IVN-natuur
educatie centrum is gevestigd op het Geldersch erf aan de Stationsweg 2c op landgoed de
Schaffelaar.
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