Week 13 2017-2018

Belangrijke data
Maart
29 maart
30 maart

Paasfeest op school. Alle kinderen blijven over en de school eindigt om 14.00 uur.
Geen school i.v.m. Goede Vrijdag

April

09 april
20 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
Koningsspelen (ochtend)
Open podium
Medezeggenschapsraad
IEP advies gesprekken ouders en leerlingen
Koningsdag: Versierde fietsen optocht
tot en met 11 mei Mei-Hemelvaart vakantie

16 mei
18 mei
25 mei

Juffen- en meester dag
Combi 8
bootcamp bovenbouw

02 april
02 april
04 april

Mei

Paaslunch
De kinderen worden donderdag 29 maart op de gewone tijd op school verwacht. Tussen de middag blijft iedereen
over en lunchen we met elkaar.
Net als vorig jaar eten we lekker pannenkoeken!
Kinderen die ECHT geen pannenkoeken lusten kunnen dit op maandag 26 maart aangeven bij juf Marjo of via de
mail bij juf Nanke (nanke@zandbergschool.nl)
De ouderraad zorgt voor iets lekkers op de pannenkoek en wat
te drinken.
Op dinsdag 27 maart vragen wij alle leerlingen om alvast
plastic bord, plastic beker en bestek (voorzien van naam) in een
tas (ook met naam) mee naar school te nemen.
Op 29 maart eindigt de school dan om 14.00 uur en start het
Paasweekend.
Gastles geld
Afgelopen vrijdagmiddag hadden de kinderen van de bovenbouw een gastles van Welzijn Barneveld. Het ging over
wijzer met geld. De kinderen hebben een quiz gespeeld, die ging over sparen, uitgeven van geld en reclame. Het
was een leerzame middag. Aan het eind van de middag kregen de kinderen een sleutelhanger in de vorm van een
spaarvarken en een bankpasje.
Voorstellen: Interim IB-er
Mijn naam is Ellen van Deursen, ik ben 44 jaar en woon in Bussum samen met mijn man en 3 kinderen. Ik heb een
dochter van 10, een zoon van 11 en een dochter van 14 jaar. Na een paar jaar in Hongkong gewoond te hebben,
werk ik nu sinds 6 jaar met veel plezier als interim Intern Begeleider op verschillende basisscholen. Mijn drijfveren
om te werken in het onderwijs zijn interesse in mensen en vooral in kinderen. Ik vind het fascinerend om te zien hoe
ieder kind uniek is en welke talenten hij of zij in zich heeft en wil deze talenten graag benutten.
Eén dag per week (afwisselend op dinsdag en woensdag) zal ik op de Zandbergschool en de Lange Voren werken
als Intern Begeleider. Ik ben voor vragen het beste per mail bereikbaar (ellen@zangbergschool.nl en
ellen@langevoren.nl). Ik kijk uit naar een fijne samenwerking.
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