Week 12 2017-2018

Belangrijke data
Maart
16 maart
19 maart
21 maart
21 maart
21 maart
29 maart
30 maart

Start met de IK-tafel
Start met thema Lentekriebels
Stembureau verkiezingen Zandbergschool
Ouderraad 19.15 uur
De 7de en 8ste jaars brengen een bezoek aan Villa 29 in het kader van “Lentekriebels”
Paasfeest op school. Alle kinderen blijven over en de school eindigt om 14.00 uur.
Geen school i.v.m. Goede Vrijdag

02 april
02 april
04 april
09 april
13 april
20 april
24 april
25 april
27 april
30 april

Geen school i.v.m. 2de Paasdag
Run Bike Swim
Start voetbaltoernooi (Alle ouders van kinderen die meespelen, hebben
programma en andere informatie ontvangen.)
Ouderkring Onderbouw
Open Podium (Tijd volgt nog; ouders zijn altijd welkom)
Koningsspelen (ochtend)
Medezeggenschapsraad
IEP advies gesprekken ouders en leerlingen
Koningsdag: Versierde fietsen optocht
tot en met 11 mei Mei-Hemelvaart vakantie

16 mei
18 mei

Juffen- en meester dag
Bootcamp bovenbouw

April

Mei

‘Smart and Fit week’
Vorige week heeft groep 3 t/m 8 tijdens de gym freerunninglessen gehad verzorgd door ‘Be Active Gemeente
Barneveld’. Dat was heel leuk en fit.
Op onze Facebookpagina kun je wat clipjes bekijken.
Typecursus gestart
Afgelopen vrijdag was de tweede les van de typetuin met kinderen van de Lange Voren en de Zandberg. De
kinderen zijn enthousiast en meester Hans prettig en behulpzaam.
Groep 7/8 naar Villa 29 tijdens ‘De week van de lentekriebels’.
Zoals je weet starten we maandag met ‘De week van de Lentekriebels’.
De leerlingen van groep 7/8 zullen samen met juf Cinda een bezoekje brengen aan Villa 29, het jongerencentrum
naast de Veluwehal. Daar zullen medewerkers van ‘Be Active Gemeente Barneveld’ op woensdag 21 maart een
seksuele voorlichting verzorgen. Vorig jaar zijn we ook met de oudste leerlingen geweest en dat was een leerzame
bijeenkomst.
We gaan er rond 10 uur lopend naar toe en zullen om ongeveer 12.15 uur weer op school terug zijn.
De 6de jaars blijven op school. Juf Dilian gaat met hen aan de slag.
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Portfolio
Al eraan gedacht om je op te geven om mee te denken aan de ontwikkeling van het portfolio? Het kan nog!
(Zie vorige Nieuwsflits.)
Wedstrijd fietsversieren op Koningsdag
Evenals vorig jaar organiseert de Oranjestichting Barneveld nu weer een wedstrijd voor versierde fietsen. Daarbij is
het de bedoeling dat speciaal de schooljeugd fietsen zo fraai mogelijk – en natuurlijk met veel oranje! – versiert om
er vervolgens, vanaf het Schaffelaartheater achter het muziekgezelschap ‘De Harmonie’ mee naar het raadhuis te
vertrekken. Daar brengt ‘De Harmonie’ vervolgens een muzikale groet aan het gemeentebestuur en aan alle
gedecoreerden uit de tot de gemeente behorende dorpen behalve het dorp Barneveld. Dat daarbij het Wilhelmus zal
worden gespeeld en gezongen, spreekt vanzelf. Vervolgens vertrekt de optocht weer naar het Schaffelaartheater.
Het is de bedoeling dat een jury de versierde fietsen beoordeelt maar in elk geval krijgt ieder kind een klein prijsje.
Het is de bedoeling dat de kinderen rond 09.15 uur bij het theater aanwezig zijn. Oh, ja, het tempo van het
muziekkorps zal wel zodanig zijn dat de kinderen niet op hun fiets behoeven te gaan zitten! Er kan dus extra versierd
worden.
Telefonische bereikbaarheid
Ouders wezen ons erop, dat de school soms slecht bereikbaar was. Sinds maandag hebben we een nieuwe telefoon
set met “extra bereik versterker” en is alles ingesteld. Eén van de kinderen heeft een voice bericht ingesproken.
Mocht het nummer niet bereikbaar zijn, wordt je verwezen naar een ander telefoonnummer.
Lentekriebels vanaf 19 maart
Een aantal jaren geleden hebben wij de methode Relaties en Seksualiteit aangeschaft en elk jaar in de week van de
Lentekriebels besteden wij hier in alle klassen aandacht aan. Er wordt gesproken over verschillende relaties en het
onderwerp seksualiteit is hier ook een onderdeel van.
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen veel weten en dat is maar goed ook. Omdat de jeugd van tegenwoordig veel
media tot haar beschikking heeft, komen zij, onbedoeld, soms in aanraking met abnormale beelden en/of plaatjes.
Om te weten wat abnormaal is, moet je ook weten wat wel normaal is en daarom is het belangrijk dat kinderen op
hun eigen niveau voorlichting krijgen. Dat doet je thuis en wij doen dat op school.
Wil je weten hoe wij dit aanpakken? Op school ligt de methode ter inzage.

Groep 1-2-3 bewondert de voorjaarsbloemen.
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