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Belangrijke data
Januari
17 januari
18 januari
24 januari
30 januari
Februari
02 februari
07 februari

2017-2018

Informatiedag Marnix college te Ede. Aanvang 19.30 uur. (www.marnixcollege.nl)
Ouderkring Onderbouw 19.00 uur
Voorlichting 2-talig onderwijs Marnix college. Aanvang 19.30 uur. (www.marnixcollege.nl)
Groep 8 bezoekt De Meerwaarde
Open Huis Marnixcollege 16.00 – 21.00 uur. (www.marnixcollege.nl)
Onderbouw musical (Inloop 18.00 uur en optreden om 18.30 uur)

Ateliers
In het nieuwe jaar gaan we op drie vrijdagmiddagen, 26 januari, 2 februari en 9 februari, met de kinderen van de
midden- en bovenbouw werken in ateliers. In de ateliers kunnen de kinderen zich bezighouden met heel andere
kennis en vaardigheden dan gebruikelijk. De kinderen moeten vooraf inschrijven voor een atelier. Deze ateliers zijn
er:
• Schaken
• Yoga/dans
• Koken
• Robotica
• Haken/breien
• Figuurzagen
• Trampoline springen
Voor het figuurzagen zoeken we nog ouders die de kinderen drie vrijdagmiddagen kunnen helpen. Als je het leuk
vindt om te helpen kun je je melden bij Tamara of Eugène. Heb je nog vragen dan horen we dat graag.
Ouderkring onderbouw
Datum : donderdag 18 januari
Tijd : 19.00-20.00 uur
Onderwerp: observatiesystemen BOSOS en ZIEN/musical
Tijdens deze avond zullen we jullie uitleggen en laten zien hoe wij de vorderingen van onze leerlingen bijhouden.
Ook gaan we praten over de voorbereidingen van de musical.
Willen jullie hier meer van weten, geef je dan op via intekenlijst in de klas.
Jullie zijn van harte welkom.
Wil jij een bijdrage leveren aan ons onderwijs? En op bovenschools niveau actief zijn?
Stichting Eem-Vallei Educatief is het bevoegd gezag van 11 openbare basisscholen met 15 vestigingen in de
gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. Ook sportbasisschool De
Zandberg/Daltonschool Lange Voren is onderdeel van Eem-Vallei Educatief.
De medezeggenschap op schoolniveau is geregeld via de MR (Medezeggenschapsraad) en op bovenschools
niveau via de GMR (Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad).
De GMR bestaat uit twee vertegenwoordigers (één namens de ouders en één namens het personeel) van elke MR.
Voor onze scholen, sportbasisschool De Zandberg/Daltonschool Lange Voren, zoeken wij een ouder die wil
deelnemen in de GMR.
Als GMR lid praat je actief mee over bovenschools beleid. Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als formatie,
onderwijskundig beleid, financiën, communicatie & PR en visie. De GMR stelt zich hierbij op als kritische vriend van
het College van Bestuur. De activiteiten bestaan uit 5 of 6 GMR vergaderingen (’s avond van 19:30 tot 21:30) en een
bijdrage middels lidmaatschap aan één van de commissies en/of werkgroepen (afhankelijk van jouw interesses en
kwaliteiten).
Wij zoeken een betrokken ouder die zich actief wil inzetten. Je bent positief kritisch, meedenkend en een
professionele gesprekspartner. Je onderschrijft ons motto vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Tenslotte ben je vooral
gemotiveerd een bijdrage te leveren voor beter onderwijs op bovenschools niveau. Als lid van de GMR lever je een
bijdrage aan goed onderwijs voor 2000 leerlingen en een prettige werkomgeving voor ruim 180 medewerkers. Je
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krijgt meer inzicht hoe de stichting van de scholen wordt bestuurt en doet interessante ervaring en kennis op.
Heb je Interesse? Wij geven graag meer informatie. Neem contact op met de secretaris van onze MR,
nanke@zandbergschool.nl.

Schoolfotograaf
Zodra de fotograaf de codes aan ons doorgeeft, laten we je dat weten.

Musical Jip en Janneke
Het duurt nog wel een aantal weken voordat het zover is, maar we willen toch je
aandacht vragen voor de musical die de onderbouw op gaat voeren. Dit jaar
vindt het plaats op woensdagavond 7 februari 2018. Inloop vanaf 18.00 uur
en de presentatie begint om 18.30 uur.
Het vergt natuurlijk veel voorbereiding en daarom willen we vragen of je mee wilt
helpen met het maken van het decor en allerlei attributen.
Is het moeilijk? Moet je er handig voor zijn? Nee hoor.
Is het gezellig om met elkaar bezig te zijn? Ja!
Lijkt het je leuk, meld je dan aan bij Nanke of Marjo.
Na de kerstvakantie gaan we beginnen en volgt verdere informatie.
Oh ja, we zijn nog op zoek naar witte lakens….

Vakantierooster 2017-2018
Voorjaarsvakantie
Koningsdag
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Mei-Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
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26-2-2018 t/m 2-3-2018
27-04-2018
30-03-2018 t/m 02-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
13-07-2018 t/m 24-08-2018
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