Week 12

2018-2019

Belangrijke data:
19 maart
20 maart
25 maart
10 april
16 april
17 april
17 april
17 april
8 mei

MR-vergadering
Stemmen, komt u ook?
Excursiegroep 6/7/8 naar Rijksmuseum (fiets mee!)
schoolfotograaf
IEP Eindtoets groep 8/IEP Entreetoets groep 7
IEP Eindtoets groep 8/IEP Entreetoets groep 7
Koningsontbijt groep 1 t/m 8
Koningsspelen groep 1 t/m 6
Koningsspelen bovenbouw

Nieuwe leerlingen
In groep 1 zijn gestart;
Kevser,
Samuel en
Eslem.
Veel plezier bij ons op school

Staking
Wat waren we met lekker veel op het Malieveld vrijdag!
Er waren ca 40.000 mensen uit het onderwijs van basisschool tot en met
universiteit aanwezig.
We hebben luid en duidelijk een signaal afgegeven!

Schoolvoetbal trainen
Afgelopen week heeft iedere ouder (van een meespelende leerling) het draaiboek
ontvangen in de mail over het schoolvoetbal. Hierin staat alle informatie over
wanneer je zoon/dochter moet spelen. Naast de speelavond wordt er ook
getraind.
Hieronder de data voor het trainen:
Jongens groep 8:
Woensdag 20 maart ’19
Donderdag 21 maart ’19
Donderdag 28 maart ’19

14:00-15:00 bij VVB (partij tegen de Plantijn)
15:15-16:15 bij SDVB
15:15-16:15 bij SDVB
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Jongens groep 7:
Woensdag 20 maart ’19
Woensdag 27 maart ’19

14:00-15:00 bij VVB (partij tegen de Plantijn)
13:30-14:30 bij VVB

Jongens groep 6:
Informatie volgt
Meisjes groep 8:
Maandag 1 april ’19

15:15-16:15 (locatie volgt)

Meisjes groep 6:
Vrijdag 12 april

15:15-16:15 bij SDVB

Bezoek bovenbouw Rijksmuseum Amsterdam
Op maandag 25 maart staat een bezoek aan het Rijksmuseum
in Amsterdam gepland. De groepen 6/ 7/8 van de Zandberg en
de Lange Voren worden dan ’s ochtends aan de Wethouder
Zandbergenlaan om 08:45 uur opgehaald door de zogenaamde
Museumpleinbus.
Om op tijd met de bus te kunnen is het van belang dat de bovenbouw zich om 08:15 uur
verzameld op het plein van de Lange Voren met de fiets, zodat we gezamenlijk naar de
Zandbergschool kunnen fietsen.
Als we aangekomen zijn gaan we in groepjes onder leiding van een begeleider het museum in.
Tijdens een actieve rondleiding worden alle zintuigen van de leerlingen aangesproken.
De leerlingen proeven specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van Rembrandt, voelen hoe
zacht de jurken van de rijke dames waren en ontdekken de geluiden van de Nachtwacht. Om
12.15 uur worden we weer opgehaald door een Museumpleinbus en gaan we richting Barneveld.
We zullen dus hoogstwaarschijnlijk gewoon om 15 uur uit zijn.
Even alles op een rijtje:
Wie : groep 6/7/8 van de Zandberg en de Lange Voren
Wanneer: maandag 25 maart 2019
Vertrek: 08:15 bij de Lange Voren met de fiets
Mee:
Een rugtas voorzien van naam én schoolnaam met daarin:
Pakjes drinken of liever nog gevulde plastic flesjes: géén lekkende bekers en géén blikjes. Een
koekje, fruit of broodje (geen snoep !!) voor de ‘ochtendpauze’ in de bus. En wat drinken en eten
voor de lunch. Dit zullen we ook in de bus op de terugweg opeten/opdrinken. Geen mobiele
telefoon of waardevolle spullen, laat die thuis! De jassen en tassen mogen niet in de bus blijven
en moeten in het museum afgegeven worden. We doen ze dan daar op een grote kar.
Zijn er bijzonderheden met je kind qua reizen met een bus, laat het ons dan op tijd weten.
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Let op: In noodgevallen kan je ons bereiken via ons schooltelefoonnummer:
Lange Voren: 0342-420778

KiKa Extreme IRONMAN 70.3 Ilse van Asperdt
Aanstaande zomer, op 24 augustus, zal Ilse deelnemen aan de halve triatlon in Vichy, Frankrijk.
Ze gaat daar 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km hardlopen. Samen met 29 anderen zal
ze zich de komende maanden gaan voorbereiden op deze uitdaging en zoveel mogelijk
sponsoren te zoeken voor KiKa. Luc , uit groep 6/7/8, wil zijn moeder graag een handje helpen en
heeft de volgende actie opgezet:
Hallo, ik ben Luc en mijn moeder gaat een triatlon doen voor Stichting KiKa.
Omdat ze zo veel mogelijk geld moet ophalen, heb ik een actie opgezet om zo met z’n allen
geld op te halen. Dit wil ik doen door een flessenactie.
De aankomende weken (vanaf aanstaande maandag) zal
er een container staan bij de school waar je de flessen in
kan doen. Jullie doen toch ook mee? Alvast bedankt!
Groet, Luc van Asperdt
Wil je meer weten over Ilse, KiKa extreme of hoe je Ilse nog
extra kunt sponsoren, kijk dan op:
https://www.kikaextreme.nl/ilse-van-asperdt

20 maart…. U gaat toch ook stemmen?
De Lange Voren is ook een stembureau en u bent van harte
uitgenodigd om hier te komen stemmen op de 20-ste!

Vakantierooster 2018-2019
Goede vrijdag en
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Studiedag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

19-4-2019 en 22-4-2019
23-4-2019 t/m 3-5-2019
30-5-2019 en 31-5-2019
05-06-2019 Geen school voor alle kinderen.
10-6-2019
22-7-2019 t/m 30-8-2019
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