Week 47
Belangrijke data:
20 november
20 november
22 november
26 november
29 november
05 december
06 december
10 december
12 december
20 december
21 december
07 januari
11 januari
25 januari
20 februari
22 februari
8 maart
10 april

2018-2019

Theater Geldwijs 6de, 7de en 8ste jaars (Fiets mee!)
MR-bijeenkomst
Onderbouw kunstmiddag
Studiedag (Geen school voor de kinderen.)
Werkavond Sinterklaas
Sint op school (Tweede deel van de ochtend.)
Bezoek bovenbouw aan boerderij in Scherpenzeel
Spreekuur Jeugdverpleegkundige
Ouderkring Bovenbouw
Kerstviering (Vanaf nu om en om wo en do in combinatie met
Zandberg. Dit jaar op de donderdag.)
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

Trein, Piet, ie-ei en Mondriaan
Afgelopen donderdag zijn de kinderen van de middenbouw op bezoek geweest bij
Mondriaan thuis. Het Mondriaanhuis in Amersfoort is namelijk het gebouw waar
Piet Mondriaan geboren is. De kinderen hebben een leerzame rondleiding gehad en
mochten daarna zelf aan de slag in het atelier. Zo hebben we geleerd dat Mondriaan niet
alleen abstracte kunst maakte met primaire kleuren, maar ook mooie landschappen tekende
en met houtskool werkte. Na een drukke dag werd de kinderen gevraagd wat nu het
allerleukste was die dag. Het eerste antwoord luidde: "Dat we met de trein en de bus
mochten!".
Vrijdag ochtend hebben de kinderen van jaar drie de woorden Piet en Trein eens goed
bekeken. We kwamen tot de conclusie dat de /ie/ en de /ei/ wel erg op elkaar lijken en dat
het niet gek is dat het af en toe voor verwarring zorgt tijdens het lezen.
In het speel-werklokaal is het restaurant gesloten en maken we plaats voor een echt
kunstenaars atelier. We zijn op zoek naar een groot schildersezel, een oud palet en oude
kwasten. Ook willen we in het atelier kunst hangen. Heb je nog een oud schilderij thuis
staan, dan zouden we deze graag van je willen lenen.
Ingezonden

Uitnodiging Oproep in de Kerstspecial
In aansluiting op ons telefoongesprek, stuur ik deze mail met alle betreffende informatie over
de ‘Kerstspecials’ voor Omroep Gelderland.
Ik ben Samuel, ik werk voor Skyhigh TV. In samenwerking met Omroep Gelderland, maken
wij zeven kerstspecials en deze worden uitgezonden in de week voor kerst. Het is een ‘feelgood’ programma, dat wil zeggen een gezellige en warme sfeer waarbij de nadruk ligt op
saamhorigheid en solidariteit.
Voor dit programma zijn wij op zoek naar mensen met bijzondere verhalen en
achtergronden, die de kerstgroeten zouden willen doen voor camera.
Het mag van alles zijn. Ik noem even een aantal voorbeelden:
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Je broer die al 5 jaar in Canada woont, je mist hem ontzettend. Dus bij deze wil je
graag de kerstgroeten aan hem doen.
- Een achternicht van je, heeft de heftige ziekte kanker overwonnen. Je wilt laten
weten dat je er voor haar bent, dus je doet de kerstgroeten aan haar.
- Je wilt als bedrijf zijnde ‘gewoon’ even de kerstgroeten doen aan een ander filiaal.
- Je bent stiekem verliefd op iemand. En je wilt ‘in het geheim’ toch even de
kerstgroeten doen aan deze persoon.
Dit zijn wat voorbeelden die ik ter plekke verzin, maar zoals je kunt zien, kan het van álles
zijn. Wij zijn op zoek naar veel variatie.
Nu ben ik dus heel benieuwd of u iemand, of misschien zelfs wel een hele groep, kent
binnen de Zandberg en/of Lange Voren die de kerstgroeten aan iemand anders wil
overbrengen. De draaidata voor deze kerstgroeten zijn dinsdag 27 en woensdag 28
november. Graag zouden wij op éen van deze dagen langs willen komen, om de bijzondere
kerstgroeten op te nemen.
De uitzenddata is vanaf maandag 17 t/m zondag 23 december op Omroep Gelderland. Elke
dag wordt er 1 kerstspecial uitgezonden, en de rest van de dag wordt deze uitzending
meerdere malen herhaald.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en ik hoor graag van u. Geef uw naam
door aan de directeur, Bij vragen kunt u mij uiteraard bereiken via onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groet, Samuel Bettink Skyhigh TV Melkpad 29 - 1217 KA Hilversum
+31 (0)35 750 82 78 M: +31 (0)6 26 07 49 48 samuel.bettink@skyhightv.nl www.skyhightv.nl
Onderbouw
De klas verandert steeds meer in een museum met prachtige werkjes. Donderdagmiddag 22
november gaan de kleuters samen met Marisol (mama van Rosa en Tijmen) aan de slag met
verfrollers op canvasdoek. Trek je zoon/dochter s.v.p. oude kleren aan en neem
regenlaarzen mee, want van werken met verf kun je “lekker” vies worden.
Vervoer boerderij bovenbouw
Een aantal ouders hebben zich opgegeven om te rijden. Heel fijn! We hebben echter nog
steeds wat auto’s nodig!
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!
IEP jaar 8 en adviesgesprekken
Afgelopen week heeft jaar 8 z’n uiterste best gedaan op de IEP-toets. Uit deze toets komt
een advies. Dit advies zal de school meenemen in het definitieve advies voor de leerling. Dit
definitieve advies zal worden gegeven tijdens de adviesgesprekken die op woensdag 28
november zullen plaatsvinden. Binnenkort zal je worden uitgenodigd voor dit gesprek.
Theatervoorstelling bovenbouw
Aanstaande dinsdag zal de bovenbouw naar het Schaffelaartheater gaan voor een
voorstelling over ‘verstandig omgaan met geld’. Juf Marileen zal samen met Juf Bo en de
kinderen op de fiets naar de voorstelling fietsen. Daarom de oproep: wil je zorgen dat je
zoon/dochter op dinsdag een fiets mee heeft? We zien uit naar de leuke voorstelling!
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Sinterklaas jaar 5-8
Nu Sinterklaas eindelijk weer goed en wel in het land is, kan er weer gedacht worden aan
surprises. De kinderen hebben afgelopen vrijdag een lootje meegekregen waarop ze hun
verlanglijstje zetten. Dit verlanglijstje moet maandag weer mee naar school, zodat we een
lootje kunnen trekken. De kinderen komen maandag met een lootje thuis + een envelop met
daarin €4 waarmee ze de cadeautjes voor hun surprise kunnen kopen. Bij het lootje zal ook
een informatiebrief zitten met alle nodige informatie die je kan hebben voor Sinterklaas. Voor
vragen kan je terecht bij juf Hester.
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.
Hoofdluiscontrole
Dank werkgroep voor de luis-controle.
Nog even aanvullend vorige Flits: Alleen als bij je kind hoofdluis is geconstateerd, belt de
leerkracht je direct. Bij geen hoofdluis, bellen we niet.
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
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Werkavond Sinterklaas
Zoals ieder jaar is er op de Lange Voren weer een
werkavond voor de Sinterklaasviering. Sinterklaas
heeft namelijk nog flink wat handen nodig voor
we zijn verjaardag kunnen vieren. Er moeten
namelijk nog cadeautjes worden ingepakt en de
school moet nog versierd worden.
De werkavond is dit jaar op donderdag 29
november vanaf 19:30 uur.
Ben jij beschikbaar deze avond en zou je willen
helpen onder het genot van koffie, thee en wat
lekkers? Mail dan naar hester@langevoren.nl
Alle hulp is welkom!
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Vakantierooster 2018-2019
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
Zomervakantie
22-7-2019 t/m 30-8-2019
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