Week 40

Agenda
Oktober
03 oktober

05 oktober
09 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

Programma Smart en Fit: Alle kinderen blijven over en hoeven geen
lunch mee! Geef aan de leerkracht door als je kind niet kan/mag
overblijven.
Staking door onderwijspersoneel in Nederland. School is dicht.
Ouderkring Snappet voor groep 4 t/m 8
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

Help je mee? Help je mee? Help je mee?
Dinsdag 3 oktober 2017:
Voor alle ouders!
10.00 uur:
Danielle van den Brink van diëtisten praktijk Barneveld komt aan en voor ouders vertellen wat
Gezond is
Gezond lijkt
Suggesties voor lekker gezond
Om 11.00 uur maken we dan samen onder begeleiding van Danielle de lunch voor alle kinderen.
(Je hoeft niets mee te nemen; alles ligt klaar op school.)
Help je mee?
Nog vragen: Stel ze aan Joep of de leerkracht.
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Data voortgezet onderwijs Marnix college Ede
Voor het Marnix college is er op 2 februari 2018 open huis. Voorafgaand heeft het Marnix op
woensdag 11, 25 oktober, 8 en 22 november, 6 december en 17 januari voor de leerlingen van
groep 8 een actieve en informatieve middag. Op www.ikkomkijken.nl vind je verdere informatie.
Op woensdag 24 januari 2018 is er voorlichting over tweetalig onderwijs voor zowel ouders als
kinderen. De start is om 19.30 uur. Voor verdere informatie www.marnixcollege.nl
Ouderkring Snappet groep 4 t/m 8: 9 oktober
Vanaf het begin van dit schooljaar zijn we in groep 4 t/m 8 gestart met SNAPPET, het werken op
tablets. Wij willen graag samen met jullie kijken hoe dat nou in zijn werk gaat. Daarom hebben
we een ouderkring SNAPPET gepland. Jullie kunnen dan met je kind(eren) van groep 4 t/m 8 in
onze klas komen. Wij zullen dan eerst kort uitleggen wat SNAPPET precies inhoudt en
vervolgens kunnen jullie het met je eigen kind(-eren) uitproberen. We starten om 18.30 uur.
Rond 19.30 uur sluiten we de avond af.
Ouderkring voortgezet onderwijs: 30 oktober
In het lijstje hierboven zien jullie een aantal belangrijke data van diverse voortgezet onderwijs
scholen uit de omgeving. Wij willen ook graag zelf met ouders praten over het voortgezet
onderwijs. Daarom zijn ouders van groep 7 en 8 en andere geïnteresseerden welkom op onze
ouderkring voortgezet onderwijs. De avond start om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren.
Op deze avond zal o.a. dhr Hans van Hunnen brugklasdecaan van het JFC spreken.
Verkeerslokaal groep 7/8
Op school werken wij dit schooljaar, naast onze verkeersmethode, met het
verkeerseducatieproject VerkeersLokaal. Dit project is gericht op de eigen woon-schoolomgeving
van de leerlingen in de groepen 7/8.
VerkeersLokaal is een online programma waarin de leerlingen hun eigen woonschoolroute
kunnen invoeren en gevaarlijke, moeilijke of onoverzichtelijke punten ‘kunnen prikken’. Daarnaast
kunnen zij vele (lokale) verkeersquizzen maken, hieraan wordt o.a. in verkeerslessen op school
aandacht besteed. Jouw kind heeft een wachtwoord meegekregen om in te loggen op de website
www.verkeerslokaal.nl. Als er is ingelogd wordt gevraagd om de eigen woon-schoolroute en vijf
punten op die route aan te geven die zij als onveilig of moeilijk ervaren. Wij willen jullie vragen
jouw kind daarbij te helpen. In de klas hebben de leerlingen ook al gehoord over VerkeersLokaal.
De ingevoerde informatie wordt dan door VerkeersLokaal gebruikt om een lokale verkeersquiz in
Barneveld. Wij gaan in de klas hiermee werken. Alvast bedankt.
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Schoolkorfbal
Dinsdag 3 en woensdag 4 oktober gaan 4 teams van de Zandberg
korfballen. Ze hebben de afgelopen weken flink geoefend en zijn er
klaar voor! De kinderen worden een kwartier voor het begin van hun
eerste wedstrijd verwacht op het veld en we verzamelen bij de kantine.
Het wedstrijdschema hangt bij de ingang van de school. Team 3,4,5
wordt begeleid door Bionda Schoute, team 6 door Saloua Garouj, team
7 door Esther Schoute en team 8 door 2 oud-leerlingen Pieter
Kamphorst en Roan Berkhof. Hartelijk dank voor jullie hulp!
Komen jullie aanmoedigen?
De sportkleding moet uiterlijk vrijdag 6 oktober weer gewassen) ingeleverd worden bij de
leerkracht. Wasvoorschrift: 30 graden en niet in de droger.
We wensen alle teams veel plezier en succes!
Kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober start de kinderboekenweek en wij besteden daar ook aandacht aan. Er
komt een aantal kinderen uit de bovenbouw voorlezen bij de onderbouw.
Lijkt het je leuk om als moeder, vader, opa of oma ook een leuk boek voor te lezen in de
onderbouw? Dit kan op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 oktober. Neem even contact op
met Nanke of Marjo en dan maken we een afspraak.
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