Week 14 2017-2018

Belangrijke data
April
04 april
05 april
09 april
20 april
20 april
24 april
25 april
27 april
30 april

Start voetbaltoernooi (Alle ouders van kinderen die meespelen, hebben
programma en andere informatie ontvangen.)
Inleveren vragenlijst voor de onderbouw
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

Mei

Paaslunch
Het was een gezellige lunch afgelopen donderdag. Dank voor alle hulp van: pannekoeken bakken tot limonade
schenken. Namens alle kinderen: Dank voor de hulp en het begeleiden van de kinderen.
Willen jullie een foto opzoeken?
Vanaf 3 april werken de kleuters aan het project Familie. We willen een collage maken van
familiefoto’s en vragen aan jullie om te zorgen voor een foto van het gezin. Deze hangen we in de
klas op. Ook krijgt je kind een A4 mee met allerlei vragen die beantwoord moeten worden. Wil je dit
samen met je kind doen en dit donderdag 5 april weer inleveren op school?
Thuis inloggen met Snappet
Veel kinderen hebben het thuisaccount van Snappet al geactiveerd en zijn thuis bezig met Snappet. Dat is fijn maar
het valt ons op dat kinderen vaak het verkeerde maken. De kinderen loggen in thuis. Dan zien ze dit scherm

De bedoeling is dat de kinderen alleen werken aan de werkpakketten, de zogenaamde cadeautjes. Hierin plaatsen
wij doelen waar een kind nog extra mee moet oefenen. Nu kiezen de kinderen vaak de ster. Dit zijn doelen die
kinderen al behaald hebben.
Is het thuisaccount nog niet geactiveerd, dan volgen hier de stappen. Ga naar www.pupil.snappet.org en klik op
gebruikersnaam/wachtwoord vergeten.

Via de mail die je hebt opgegeven op school wordt de gebruikersnaam en wachtwoord gestuurd. De gebruikersnaam
en wachtwoord kan je veranderen. Als je dit hebt gedaan is het account geactiveerd.
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Seksuele voorlichting in Villa 29
Woensdag hebben de oudste leerlingen door Be Active Barneveld een les over ‘seksualiteit’ gehad. Het was mooi
om te zien hoe open de leerlingen als groep zijn. Door jaarlijks dit onderwerp tijdens o.a. De week van de
Lentekriebels aan de orde te stellen, was merkbaar dat de leerlingen er al heel veel vanaf weten. Dat compliment
kregen we ook van de medewerkers van Be Active. Een aantal leerlingen gaf aan het wel een belangrijk, maar
‘lastig’ onderwerp te vinden om thuis met hun ouders over te praten. Wellicht is dit voor deze kinderen een mooie
opstapje voor het gesprek met ouders.

Nog een keer voorstellen na een paar weken
Ik ben Dilian ter Stege en sinds 8 februari de nieuwe onderwijsassistent op de Lange Voren en de Zandbergschool.
In de afgelopen weken heb ik al goed kennis kunnen maken en ben ik al een beetje ingeburgerd. Het leuke vind ik
de diversiteit van de functie. O.a. het ondersteunen bij de onderbouw en kinderen uit de midden- en bovenbouw
helpen met taal, rekenen en spelling.
Ik werk de ochtenden op de Zandbergschool en in de middag ben ik op de Lange Voren. Mijn werkdagen zijn
maandag t/m donderdag.

Schoolvoetbalvoorbereidingen.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Al onze 4 teams zijn nu voorzien van 1 (of 2) coaches. Super fijn! Sommige
van hen hebben al een training gepland. Zo hebben onze oudste jongens van het voetbalteam J8 (ingeschreven als
jongens groep 8) al een top training achter de rug en hebben ze komende zondag weer afgesproken.
De meisjes van groep 7/8 die spelen als M8: a.s. woensdag 28 maart wil Rowdy jullie graag trainen. Jullie zijn
welkom om 14.00 uur op het V.V.B. voetbalveld. Dan kunnen jullie gelijk kennismaken met je medespelers van de
Lange Voren... gezellig ! Alle meisjes van het andere team M7: jullie trainer/coach wil graag met jullie trainen op
woensdagmiddag 4 april om 14.00 uur op de Koewei (in het Schaffelaarse Bos). Voor alle trainingen geldt dat de
leerlingen er zelfstandig naartoe gaan, dus zonder leerkracht! Maak goede afspraken met je kind.
Op dit moment hebben we nog geen info over een eventuele training voor de groep J7. Dit is afhankelijk van hun
coaches. Ik zal ook de info per team versturen via de Parnassys mail. (Cinda)
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