Week 39

Agenda
September
29 september
Oktober
03 oktober
05 oktober
30 oktober
November
01 november
02 november
15 november
Januari
25 januari
Februari
14 februari
Juni
11 juni
20 juni
11 juli

2017-2018

Afscheid van meester Martin (Daltonschool Lange Voren)
Programma Smart en Fit (zie volgende Nieuwsflits)
Staking door onderwijspersoneel in Nederland. School is dicht.
Ouderkring voortgezet onderwijs voor de groep van Cinda en Tamara
Studiedag voor alle leerkrachten van de stichting. Geen school.
Informatie-avond voor de ouders van groep 8 op het JFC
Open huis op de Meerwaarde (18.30-21.00 uur)
Open avond op het JFC (18.00-21.00 uur)
Info- en workshopmiddag voor 7/8 de Meerwaarde (15.00-17.00 uur)
Informatieavond voor ouders nieuwe brugklasleerlingen op het JFC
Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen op de Meerwaarde
Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen JFC

Clinics
Clinics voor leerlingen van groep 8 JFC op11 december, 29 januari en 19 februari. Voor
informatie en opgave ga je naar de website van het JFC www.jfc.nl
Even voorstellen…de MR
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn ouders en leerkrachten
vertegenwoordigd. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies over schoolzaken. Soms heeft
Joep instemming nodig van de MR. Onderwerpen die de MR bespreekt zijn o.a.
ouderparticipatie, schooltijden, vakanties en vrije dagen,
financiën van de school en het overblijven. De Zandberg en
Lange Voren vormen samen één school en hebben dus ook één
MR. In onze MR zitten vier ouders en vier leerkrachten. We
vergaderen zo’n zes keer per jaar. De leerkrachten worden in de
MR vertegenwoordigd door: Nanke (ZB) secretaris, Eugène
(ZB), Manja (LV) en Eva (LV). De ouders worden
vertegenwoordigd door (vlnr):
Maarten van Triest (LV heeft kinderen in groep 5 en 7)

penningmeester, Rozemarijn Pera (ZB heeft een dochter in
groep 1 en 5), Sabeth Brul (LV heeft een dochter in groep 7)
voorzitter. Op de voorgrond: Tanja Wattimena (ZB heeft een
zoon in groep 4),
Voor vragen en informatie over de school kunt je naast Joep
en de leerkrachten óók terecht bij deze ouders.
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