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Belangrijke data
juli
09 juli

10 juli
10 juli
11 juli
11 juli
12 juli
13 juli

Schoolreis onderbouw
Schoolreis middenbouw
Schoolreis bovenbouw
Uitvoering Musical groep 7/8: 19.00 uur
Afscheidsavond groep 8: 20.45 uur
De 8ste jaars gaan kennismaken in nieuwe groep JFC om 13.30 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.

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 is
die ’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.
Van de medezeggenschapsraad
De MR heeft de laatste vergadering van dit schooljaar achter de rug. We willen graag informeren over de besluiten
waar de MR mee ingestemd heeft.
De financiën (van de Ouderraad) zullen vanaf het nieuwe schooljaar via de MR lopen.
Schoolreis en kamp verlopen via school.
De penningmeester van de MR is Maarten van Triest.
Er is ingestemd met het nieuwe ouderraad beleid en huishoudelijk reglement.
De MR heeft positief ingestemd met de formatie van komend schooljaar 18-19.
De MR heeft een scholing over de rechten en plichten van een MR gevolgd. Dit heeft onze rol verhelderd en we
zullen ook het volgend schooljaar onze plekken in de MR met enthousiasme innemen.
Het is wellicht goed om nogmaals te benadrukken dat je de MR ook kunt benaderen met passende vragen. We
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hebben in de vergaderingen ook over communicatie gesproken, we willen graag dat de communicatie tussen
ouders, team, MR en eventueel bestuur zo open en transparant mogelijk is. Inmiddels is er met medewerking van
een extern bureau een plan opgesteld. Komend schooljaar zal dat merkbaar zijn in de verschillende uitingen.
Namens de gehele MR, wensen we ouders, kinderen en het team een hele fijne zomervakantie toe.

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.
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
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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 mee.

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.
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