Week 48
26 november
29 november
30 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

Studiedag (Geen school voor de kinderen.)
Werkavond Sinterklaas
Toets Aardrijkskunde jaar 6/7/8
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. 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

Werkavond Sinterklaas
Werkavond Sinterklaas
We zoeken nog veel ouders, broers/zussen, opa’s en oma’s, kennisen die op donderdag 29
november een handje kunnen meehelpen tijdens de werkavond van Sinterklaas! Meer
informatie staat onderin de flits. Alle hulp is welkom!
Aankomst Sinterklaas 5 december
Woensdag 5 december zal Sinterklaas ook onze school komen bezoeken. De Sint zal rond
10:15 uur met zijn pieten arriveren op het schoolplein. Ouders zijn van harte welkom om de
Sint met de kinderen te ontvangen.
De kinderen van jaar 1-4 zullen voordat de Sint aankomt eerst proberen om ook hun
pietendiploma te bemachtigen. Dit zullen ze doen in de gymzaal de Veluwehal. De kinderen
(met juf Carina, juf Maike en juf Bo) zullen om 08:30 uur vertrekken met de bus richting de
Veluwehal en zullen daar van meester Yannick een cursus pietengym krijgen. Om 10:00 uur
zullen de kinderen weer terug zijn om Sinterklaas te mogen verwelkomen.
Jaar 1 en 2 gebruiken hun gymspullen die op school liggen en jaar 3 en 4 zullen hun gymtas
moeten meenemen.
Feest van kleuren afgelopen week in de onderbouw
Een paar indrukken van het kunstenaars atelier in de onderbouw. Dank voor de hulp. Het
waren momenten van basisontwikkeling in optima forma.
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Adviesgesprekken jaar 8
Afgelopen week heb je een uitnodiging ontvangen voor het adviesgesprek op 28 november
voor je zoon/dochter in jaar 8. Het betreft een voorlopig advies, in februari zal het
definitieve advies gegeven worden. Het gesprek zal +/- 15 minuten duren en het is de
bedoeling dat je zoon/dochter hier ook bij aanwezig zal zijn. Wanneer je verhinderd bent op
deze tijd word je verzocht onderling te ruilen en dit door te geven 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.
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
Vluchtelingen: staat u er wellicht voor open om iets voor deze mensen te betekenen?
Op onze school zitten een aantal vluchtelingen, kinderen die met hun gezin zijn gevlucht uit
oorlogsgebieden. Het is voor de ouders van deze kinderen erg belangrijk om zo snel
mogelijk de Nederlandse taal te leren en de Nederlandse cultuur te leren kennen om zo hun
weg te kunnen vinden in de Nederlandse samenleving. Daarmee kunnen zij ook hun kind
beter begeleiden met het schoolwerk. Wilt u hen hier als ouders bij proberen te helpen?
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Aarzel niet om eens een praatje met ze te maken of uit te nodigen voor een kop koffie. Ook
al spreken zij nog niet zo goed Nederlands, met handen en voeten en een beetje humor kom
je al een heel eind. Hoe meer deze mensen de gelegenheid krijgen om Nederlands te
spreken en met Nederlanders om te gaan, des te sneller zullen zij hier kunnen participeren in
de maatschappij. Alvast bedankt!
Meer betekenen voor deze mensen? Neem contact op met Welzijn Barneveld voor de
mogelijkheden. Onder andere door het Duoproject of het Taalmaatjesproject, waarbij
inburgeraars worden gekoppeld aan een vrijwilliger (maatje) en met elkaar een jaar lang
optrekken en activiteiten ondernemen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij
Dorien de Lange, d.delange@welzijnbarneveld.nl / www.welzijnbarneveld.nl/duoproject
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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