Week 46
Belangrijke data:
12 t/m 16 november
12 november
12 november
14 november
15 november
16 november
20 november
20 november
26 november
05 december
06 december
10 december
20 december
21 december
07 januari
11 januari
25 januari
20 februari
22 februari
8 maart
10 april

2018-2019

IEP Adviestoets 7de en 8ste jaars
Standaard onderzoeken doktersassistente
Breed overleg externe organisaties
Studiedag stichting Eem Vallei (Geen school voor de kinderen.)
Bezoek Mondriaan middenbouw
Hoofdluiscontrole
Theater Geldwijs 6de, 7de en 8ste jaars
MR-bijeenkomst
Studiedag (Geen school voor de kinderen.)
Sint op school (Tweede deel van de ochtend.)
Bezoek bovenbouw aan boerderij in Scherpenzeel
Spreekuur Jeugdverpleegkundige
Kerstviering (Vanaf nu om en om wo en do in combinatie met
Zandberg.)
Start Kerstvakantie (Kinderen hebben deze dag geen school.)
Team opruimen en studiedag punten.
Nieuwjaarsreceptie om 08.30 uur met ouders en kinderen
Hoofdluiscontrole
OPEN PODIUM 08.45 uur: ouders zijn altijd welkom
Meester en Juffen dag
OPEN PODIUM 08.45 uur: ouders zijn altijd welkom
Hoofdluiscontrole
Schoolfotograaf

De middenbouw op bezoek bij het Mondriaanhuis Amersfoort
De middenbouw gaat 15 november met de trein naar het Mondriaanhuis in Amersfoort. Het
werken met primaire kleuren en volgens de stijl van Mondriaan viel erg in de smaak tijdens
de start van het nieuwe thema. Nu mogen we een kijkje nemen in zijn atelier en gaan we zijn
kunst van dichtbij bewonderen. We zijn nieuwsgierig naar de nieuwe woorden die de 3de
jaars leren.
Wat praktische informatie:
We vertrekken om 11:15 uur van school en lopen naar station Barneveld Zuid.
We lunchen met elkaar op locatie. Wil je er daarom voor zorgen dat je zoon/dochter de lunch
box (met drinken) meeneemt in de rugtas.
We zijn rond 15:00 uur terug.
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Start Schoolfruit
Komende woensdag, donderdag en vrijdag starten we met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma 2018-2019. Wij ontvangen 20 weken lang drie porties fruit/groente voor
het tussendoortje (10.00 uur).
Periode 1 week 46-51
Periode 2 week 2-9 (2019)
Periode 3 week 10-16 (2019).
Wij hebben een schoolfruitbeleid: woensdag, donderdag en vrijdag zijn gruitdagen. Evt.
aangevuld met een broodje mag. Geen koekjes.
In de hal liggen drie bakjes met fruit/groente. De kinderen (en ouders) zien wat de kinderen
gaan eten op welke dag. Deze week zullen dat bananen, wortels en appels zijn. Wij
stimuleren kinderen van al het fruit/groente te proeven. We hebben ervaren dat de jongsten
alle fruit/groente willen proeven en meestal lekker vinden.
Er hangen posters in de hal.
Vanaf dit jaar kunnen jullie (ouders) je opgeven voor een nieuwsbrief. Dit kan via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.
Onderbouw
Maandag is juf Maike begonnen in de onderbouw. Samen met juf Carina en Bo is dat voor
de kinderen een gezellige, soepele overgang geworden. Juf Maike zal zich binnenkort nog
aan jullie voorstellen.
Er is weer een nieuwe leerling begonnen in de onderbouw.
Begin van het schooljaar zijn Lizze, Dieuwertje en Rosa gestart en nu heten we van harte
welkom Zeynep Mina. Veel plezier bij ons in de klas.
Hoofdluis
A.s. vrijdag starten we met de eerste hoofdluiscontrole. Hierna zal dit steeds de op vrijdag na
een vakantie plaatsvinden. Door een werkgroep zullen alle leerlingen op hoofdluis worden
gecontroleerd. Wij verwachten door deze aanpak de aanwezigheid van hoofdluis/neten terug
te dringen. Met de leden van de werkgroep is afgesproken vertrouwelijk met het vinden van
hoofdluis bij leerlingen om te gaan. De ouders worden via de leerkracht ingelicht. Mochten
jullie thuis hoofdluis constateren, geeft dit s.v.p. door aan de leerkracht. Hebben jullie
bezwaar tegen deze controle, ook graag aan de leerkracht doorgeven.
IEP jaar 8
Aankomende week zal jaar 8 de IEP toets gaan maken. Dit zal gebeuren op maandagdonderdag- en vrijdagochtend. De leerlingen hebben de afgelopen week nog wat
masterclasses gehad en zijn er nu helemaal klaar voor! Succes jaar 8, we duimen voor jullie.
De IEP Advieswijzer toets zal bijdragen aan het definitieve advies voor het VO.
Vervoer boerderij bovenbouw
Op donderdag 6 december willen we met de bovenbouw naar de boerderij. De boerderij ligt
in Scherpenzeel en om daar te komen hebben we vervoer nodig. Het betreft de ochtend. We
zouden graag 09:15 vertrekken en voor de lunch weer terug zijn. Zie jij het zitten om je
zoon/dochter + wat andere kinderen te rijden deze ochtend, stuur dan een mailtje naar
hester@langevoren.nl of benader juf Hester. Alvast bedankt!
Open Podium
Afgelopen vrijdag vond het eerste Open Podium van dit jaar plaats. De kinderen hebben een
mooi programma neergezet. Starten om 8.45 uur is goed bevallen. Fijn dat er zoveel
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belangstelling was van ouders, opa´s en oma´s. Er volgen nog meer open podia. Zie
agenda.
Bezoeken voortgezet onderwijs
Als Openbare Daltonschool Lange Voren stimuleren wij ouders en kinderen om zich goed te
oriënteren (binnen en buiten Barneveld) op hun vervolgkeuze wat betreft voortgezet
onderwijs. Omdat wij niet het gehele scholenaanbod van de regio kunnen aanbieden, zullen
wij niet als klas scholen gaan bezoeken.
De kinderen krijgen binnenkort een VO-gids waarin alle scholen beschreven staan en waarin
vermeld staat wanneer de open dagen zijn. Maak hier goed gebruik van. Wanneer je graag
met je kind een school wil bezoeken/een dag mee wil lopen: overleg dit met Juf Hester en
dat kan geregeld worden.
Adviesgesprekken groep 8
In de week van 5 november (met uitloop van de week van 12 november), maken de kinderen
van groep 8 de Iep Advieswijzer. Hierna worden ontvangen de ouders en kinderen een
uitgenodiging voor een adviesgesprek. Tijdens het gesprek wordt het voorlopig advies
gegeven.
Informatieavonden en open huis voortgezet onderwijs
Diverse voortgezet onderwijsscholen hebben binnenkort weer open huis en
informatieavonden. Hieronder staan de scholen rondom Barneveld. Voor verdere informatie
kan je kijken op de website van de scholen.
• Meerwaarde (praktijk, bb, kb, gemengd theoretisch, GTX), open huis woensdag 14
november 2018 van 18.30-21.00 uur en informatiemiddag op woensdag 13 februari
2019 van 15.00-17.00 uur
• Vathorst Amersfoort (mavo, havo, vwo) open huis dinsdag 12 februari en donderdag
14 februari 2019. Tijden onbekend
• Marnix College Ede (mavo, havo, vwo, tweetalig onderwijs vwo)
16 januari 2019 informatieavond voor ouders 19.30-21.00 uur
23 januari 2019 informatieavond tweetalig onderwijs 19.30-21.00
uur
1 februari 2019 open huis van 16.00-21.00 uur
• Pallas Athene Ede (mavo, havo, vwo) 18 januari 2019 open dag 16.00 tot 21.00 uur
• Het Streek Ede Bovenbuurtweg (mavo, havo, atheneum, gymnasium, technasium) 25
januari 2019 open dag 16.00-21.00 uur
• Het Streek Ede Zandlaan(praktijkonderwijs, vmbo bb/kb, mavo) 25 januari 2019 open
dag 16.00-21.00 uur
• Johannes Fontanus College (mavo, havo, atheneum, gymnasium, technasium) 31
januari 2019 open avond 18.00-21.00 uur
Vakantierooster 2018-2019
Studiedag
14-11-2018 voor alle scholen van de stichting.
Geen school voor de kinderen.
Studiedag
26-11-2018 Geen school voor de kinderen.
Kerstvakantie
21-12-2018 t/m 4-1-2019
Voorjaarsvakantie 25-2-2019 t/m 1-3-2019
Goede vrijdag en
2e Paasdag
19-4-2019 en 22-4-2019
Meivakantie
23-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart
30-5-2019 en 31-5-2019
Studiedag
05-06-2019 Geen school voor alle kinderen.
Pinkstervakantie
10-6-2019
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Zomervakantie

22-7-2019 t/m 30-8-2019
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