Week 27

2017-2018

Belangrijke data
juli
02 – 06 juli
09 juli

10 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli

Zwemvierdaagse
Schoolreis onderbouw
Schoolreis middenbouw
Schoolreis bovenbouw
Uitvoering Musical groep 7/8: 19.00 uur
Afscheidsavond groep 8: 20.45 uur
De nacht van 8
Vanaf 11.15 uur het definitieve afscheid van 8
Voor alle kinderen start de zomervakantie. Het team werkt deze morgen nog even door.

Schoolreis
Op maandag 9 juli gaat de onderbouw op schoolreis naar “Het land van Jan Klaassen” (bij Doetinchem).
Een geweldig speel- en doepark met heel veel leuke speeltoestellen. We kijken ook altijd weer met heel veel plezier
naar een leuke poppenkastvoorstelling. Mocht het die dag slecht weer zijn….er is ook een grote binnenspeelplaats
aanwezig.
We hopen natuurlijk op mooi weer en dan is het verstandig om je kind een extra setje droge kleren mee te geven
maar ook een zwembroek/badpak en een handdoek.
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht.
Wij vertrekken tussen 8.45 uur en 9.00 uur met de bus.
We zullen om ± 15.30 uur op school terug zijn.
Meenemen - een lunchpakket
- eventueel wat fruit
- snoep (niet te veel en geen kauwgom)
- 2 à 3 pakjes drinken (GEEN beker en GEEN blikjes)
- een nat washandje (graag in plastic bakje)
Aandoen: Makkelijke kleding die vies mag worden
Schoenen die kinderen zelf aan en uit kunnen doen.
Alles graag in een rugtas met daarop duidelijk naam en adres.
Indien er nog bijzonderheden zijn over uw kind, bijv. medicijngebruik of wagenziekte, laat het ons dan weten.
We hopen op een gezellige schoolreis.
Met vriendelijke groet, Nanke en Marjo

Schoolreis middenbouw
9 juli gaat de middenbouw van de Lange Voren samen met de middenbouw van de Zandberg naar de Julianatoren.
Vertrek en terugkomst
Verzamelen in de klas: 08:30 uur
Vertrek:
08:45 uur
Terugkomst:
15:00 uur (+/-)
Telefoonnummer voor noodgevallen: 0654697497 (Joep)
Wat nemen we mee?
- Lunch, iets te snacken en voldoende te drinken.
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Als we een zonnige dag hebben: zonnebrand. Als we een regenachtige dag hebben: een regenjas en eventueel
laarzen.
Tip: Een vochtig washandje in een bakje of zakje.

Een rugzak voorzien van naam en telefoonnummer.
Het is aan te raden de kinderen goed schoeisel aan te doen in verband met het beklimmen van
verschillende attracties.
De school is niet aansprakelijk voor het eventuele beschadigd raken of verliezen van mobieltjes of
fotocamera’s.
Toezicht
Er gaan twee begeleiders van de Lange Voren en drie begeleiders van de Zandberg.

Schoolreis 7e en 8ste jaars naar Avonturenpark Helendoorn
Maandag 9 juli is het zover. Alle kinderen gaan op schoolreis. De 7e en 8ste jaars gaat dan naar Avonturenpark
Hellendoorn. Wij gaan NIET met een bus, maar we gaan hulpouders en personenauto’s inzetten. De kinderen
worden die dag gewoon om 8.30 uur op school verwacht.
De andere groepen gaan ook op schoolreis, dus we zwaaien eerst elkaar uit.
We vertrekken waarschijnlijk tussen 8.45 en 9.00 uur en zullen om ongeveer 16.30 uur weer op school terug zijn.
Meenemen:
* Een goed humeur
* Een rugzak voorzien van naam en adres met daarin:
- lunchpakket
- eventueel wat fruit
- wat lekkere tussendoortjes (niet teveel en geen kauwgom of lolly’s)
- voldoende drinken (géén bekers of blikjes)
- Als het warm is: zonnebrand
- eventueel wat droge kleding in een plastic tas
- zakgeld mag mee, maar niet meer dan € 5,- Tip: een vochtig washandje in een bakje of zakje
Niet meenemen: - waardevolle spullen zoals een mobiel
Mocht er écht iets zijn, dan zijn we te bereiken via Joep: 06- 54697497
Gebruikt je kind medicijnen, wil je dit dan vooraf aan de leerkrachten doorgeven? Dit geldt uiteraard ook voor andere
zaken die voor ons van belang zijn! We hopen op een supergezellige dag.
Nieuwe basketballen.
Danny, de vader van Zarah, en een vriend hebben bij de basketbalvereniging de Tower Jumpers 2 mooie nieuwe
basketballen voor ons geregeld. Super bedankt Jan en Danny en natuurlijk basketbalvereniging de Tower Jumpers.
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Musical
Dinsdag 10 juli is het zover. Groep 7 en 8 voeren de musical op: “Een bende op de camping”. De musical wordt 2
keer gespeeld. ’s Middags om 13.00 uur voor de kinderen van de school. De ouders van kinderen uit groep 1 t/m 6
zijn dan van harte welkom om te komen kijken. ’s Avonds wordt de musical opgevoerd voor ouders en familie van
kinderen van groep 7 en 8. Beide optredens zijn in het Johannes Fontanus College op de Wethouder Rebellaan.
Voor de avond geldt voor elk kind dat zij 7 genodigden mee mogen nemen en kan je genodigde ’s avonds niet dan
ben je ’s middags van harte welkom.

Zoals wij op de informatieavond van de musical al hebben verteld, is na afloop van de musical het officiële afscheid
van groep 8 op school. Wij vragen de ouders van groep 7 en 8 om te helpen met opruimen en de spullen mee te
nemen naar school. Zo kunnen wij om 20.45 uur starten met het officiële deel.
De nacht van 8
Op woensdag 11 juli is vanaf 20.00 uur “de Nacht van 8”. De kinderen van groep 8 slapen dan op school en hebben
diverse activiteiten die zij zelf organiseren zoals een disco en verstoppertje in het donker. Donderdag 12 juli om 8.30
uur zullen zij in de hal genieten van een ontbijt. Vanaf 11.15 uur wordt er een poortje gemaakt op het plein en zullen
de kinderen van groep 8 door het poortje gaan. Voor hen begint dan de zomervakantie. De rest heeft ’s middags nog
school.
Korfbal
De hoofdtrainer van Odik, Hugo van Woudenberg, heeft twee korfbalclinics gegeven tijdens
de gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8. De kinderen hebben heel goed meegedaan
en ervan genoten. Mocht je kind enthousiast zijn geworden en het leuk vinden om een
aantal keren gratis mee te trainen, dan kan dat. Na de vakantie beginnen de trainingen weer
en als je kind mee wil doen, moet je hem/haar even opgeven bij Marjo en dan krijg je meer
informatie.
112
Na de zomervakantie starten we in de onderbouw met het project 112. Heb je misschien thuis nog speelgoed liggen
waar niet meer mee gespeeld wordt zoals politie-, brandweer- of ziekenauto’s? Verkleedkleren? Puzzels? Als het
maar te maken heeft met het project dan zijn wij er blij mee!
Kriebelbeestjes
Bij een leerling zijn luizen op het hoofd gevonden. Verstandig om de haren van je kind even te checken op de
aanwezigheid van neten en luizen en zo nodig te behandelen. Tip voor de meisjes: haren in een knotje, vlecht of
staart om zo veel mogelijk contact met de haren van iemand anders te vermijden.
Op bezoek bij een school
Afgelopen vrijdag zijn 4 leerkrachten van de Zandberg en Lange Voren op bezoek geweest in Rosmalen.
Nieuwe ideeën opdoen, observeren manier van werken en ontmoeten. Welke aanpak kunnen we vertalen naar onze
scholen. Wat doen we goed, beter en wat nog beter.
Juf Bo
Met glans is juf Bo geslaagd 4 weken geleden. Afgelopen vrijdag was juf Bo in de de onderbouw terug.
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Zwemvierdaagse
Ook dit jaar wordt in Barneveld weer de zwemvierdaagse georganiseerd door de KNZB en Barneveldse zwem- en
polovereniging 'DWK'.
Aankomende week is het weer zo ver! Zwem jij ook mee? Kom dan naar het Oosterbosbad te Barneveld!
Van 2 tot en met 6 juni mag je 4 van de 5 dagen uitkiezen om elk 250m of 500m te zwemmen. Als je mee wilt doen
moet je wel zwemdiploma A al gehaald hebben.
Ben je jonger dan 8, dan mag je een kwartiertje eerder starten, om 17:45uur. Al de kinderen die ouder zijn dan 8 jaar
mogen om 18:00uur beginnen met zwemmen. Tot 19:30uur mag er gestart worden en om 20:00uur is het de
bedoeling dat iedereen klaar is met zwemmen.
De deelnamekosten zijn 6,50 euro.
Naast het zwemmen voor een medaille hebben we ook nog andere leuke activiteiten gepland, zoals de altijd-prijs
loterij, een waterpolo-demonstratie en je kan een (tijdelijke) glitter-tattoo laten zetten.
Aanmelden kan op drie manieren:
1. Klik op volgende link en vul het aanmeldingsformulier in: inschrijfformulier Barneveld.
2. Persoonlijk voorinschrijven op maandag 2 juli vanaf 14:00 bij het Oosterbosbad te Barneveld.
3. De eerste avond dat je gaat zwemmen kan je jezelf inschrijven bij de daarvoor bestemde kraam, de kraam staat
er op maandag 2 juli en dinsdag 3 juli.
Kom gezellig met het hele gezin zwemmen! Hopelijk tot volgende week ;-)
Met vriendelijke groet, De zwemvierdaagse-commissie van DWK
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