Week 04
2018-2019
Belangrijke data:
23 januari
Start Nationale voorleesdagen
31 januari
Afscheid meester Joep met open podium middag; exacte tijd volgt
20 februari
Meester en Juffen dag
22 februari
OPEN PODIUM 08.45 uur: ouders zijn altijd welkom
8 maart
Hoofdluiscontrole
10 april
Schoolfotograaf
Dit is de laatste Nieuwsflits onder redactie van mij. Dank aan leerkrachten en onze “stille”
eindcontroleur. Elke zaterdag of zondag stuurde ik de Flits naar een ouder en zij las die door.
Ik kreeg het bestand retour met opmerkingen, suggesties en correcties. Het waren ongeveer
100 Nieuwsflitsen. (Twee verschillende ouders.)
De Lange Voren kent veel manieren van hulp. De Flits was er één.
Als je de Flits hebt gevolgd herken je de vele ouders/vrijwilligers die inbreng hebben voor
onze kinderen. Iedereen draagt iets bij om dat ene gezamenlijke doel voor de kinderen.
Allemaal in kader van onze conceptvisie: Dalton.
Dank jullie allemaal. Het grootste bedankje aan elkaar is altijd het succes voor de kinderen.
Dus laten we elkaar bedanken. Ieder heeft zijn eigen rol, functie, taken en inzet als ouders,
kinderen, leerkrachten en leidinggevende. De Daltonschool is nu een volwassen school met
een onderwijsrol in de wijk. Per 1 februari start ik als directeur op een andere school. (Joep)
Nationale voorleesdagen 23 januari tot 3 februari 2019

Voorlezen is leuk en gezellig, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.
Daarom lezen wij in alle groepen dagelijks voor.
Een aantal bovenbouwers zullen ook gaan voorlezen aan peuters (samen met de bibliotheek
consulent).
Oproep aan alle Opa's en oma's,
Tijdens de Voorleesdagen willen we jullie uitnodigen om een prentenboek voor te lezen in de
Onderbouw. Bv. een boek dat jouw kleinkind leuk vindt (een boek van thuis of op school).
Mogelijke tijdstippen:
wo 23-19 (11.45), do 24-1 (14.30), vr 25-1 (11.15), ma 28-1 (14.30), di 29-1 (14.30), wo 30-1
(11.45), do 31-1 (14.30) vr 1-2 (11.15)
Op de deur van de Onderbouw hangt een inschrijflijst.
Groeten, Maike, Bo en Carina

Blz. 1
Nieuwsflits Week 04

Schooljaar 2018-2019

Daltonschool Lange Voren

Medezeggenschapsraad
Van de voorzitter:
Beste ouders en verzorgers,
Aan het eind van dit schooljaar verlaten wij als gezin de lagere school. Na 6 jaar zal ik dan
ook de Medezeggenschapraad verlaten.
In deze 6 jaar is veel besproken, besloten en is meegedacht over verschillende
onderwerpen. Zou je ook op deze manier/rol betrokken willen zijn bij de school? Laat het mij
of de leerkracht weten als je interresse hebt in deelname aan de MR.
Hartelijke groeten, Sabeth Brul
Belangrijke data voor de bovenbouw:
Maandag 28 januari
Boom toetsen jaar 3-8 (hele week)
Dinsdag 5 februari
Theatervoorstelling Geldwijs bovenbouw (fiets mee!)
Maandag 11 februari
Junior Fontanus
Woensdag 13 februari
Workshopmiddag Meerwaarde
Typecursus
De typecursus zal definitief starten op 11 maart 2019. Er zijn voldoende aanmeldingen om te
starten. Alsnog opgeven?
Als je contact opneemt met Joep, zal hij ervoor zorgen dat je alsnog de korting ontvangt. (€
150,00 in plaats van € 175,00)
Vakantierooster 2018-2019
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

Blz. 2
Nieuwsflits Week 04

Schooljaar 2018-2019

Daltonschool Lange Voren

