Week 48

2018-2019

Agenda
30 november
05 december
12 december
19 december

21 december
07 januari
18 janauri
06 februari
20 februari
11 april

Studiedag (geen school voor de kinderen)
De Sint op school. Eerste deel van de morgen
Spreekuur Schoolarts
Kerstviering 18.30 uur (Dit jaar voor de Zandberg op woensdag 19 december;
op Lange Voren op donderdag 20 december. Volgend jaar 2019: Zandberg op
donderdagavond en Lange Voren op woensdag.)
Start Kerstvakantie (Kinderen hebben deze dag geen school.)
Team opruimen en studiedag punten.
Nieuwjaarsreceptie 09.30 uur met ouders en kinderen
OPEN PODIUM 10.30-11.15 uur
OR Zandberg
Meester en Juffendag met open podium
Schoolfotograaf

Sinterklaas komt bij ons op bezoek
Zijn bezoek staat gepland op 5 december om 8.30 uur. We zullen zingend op het schoolplein staan!
Daarna gaan we naar binnen en zal meester Joep de bezoekers
verwelkomen. Vervolgens gaat de onderbouw naar de speelzaal en
zullen zij voor de Sint en Pieten optreden. De midden- en bovenbouw
gaan gedichten lezen en surprises uitpakken. Om half 11 vertrekt de
Sint weer.
Het feest speelt zich grotendeels af in de speelzaal en deze moet
versierd worden en natuurlijk ook de stoelen voor de Sint en zijn
Pieten. Wil je komen helpen? Dit gaan we doen op dinsdagochtend 4
december om 8.30 uur. Je kunt je opgeven bij Nanke, Marjo of
Salouah Garouj. Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd!
Bedankt alvast.
Nog een paar kinderen en we kunnen starten
DOL FIJN verzorgt in de Zandbergschool al enige jaren naar tevredenheid de peuteropvang en met Joep
heb ik regelmatig afstemming over de gang van zaken.
Wij zouden het beiden fantastisch vinden als we samen een totaalaanbod t.b.v. Onderwijs en opvang
binnen de school kunnen realiseren.
Om die reden heb ik enige tijd terug een behoeftepeiling uitgezet om te onderzoeken of u belangstelling
heeft voor een buitenschoolse opvang in de school, verzorgt door DOL FIJN.
Uit de behoeftepeiling bleek dat op dit moment hiervoor minimale belangstelling is. Slechts 1 ouder heeft
aangegeven interesse te hebben voor buitenschoolse opvang.
Deze uitkomst maakt het voor ons niet mogelijk om met een groep te starten. Met Joep heb ik
afgesproken dat we bij minimaal zes aanmeldingen per dagdeel van start gaan.
We zoeken nog 4 kinderen die gebruik willen maken van de BSO.
We hopen dat de belangstelling de komende tijd zal toenemen.
Omdat we in de behoeftepeiling ook reacties van ouders kregen op de pedagogische kwaliteit en het
imago van de organisatie wil ik u graag met enige regelmaat via de nieuwsbrief van de school op de
hoogte houden van hetgeen wij doen en bieden binnen DOL FIJN Kinderopvang.
Heeft u nu al vragen of wilt u graag eens met mij in gesprek over de opvang en onze mogelijkheden
neemt u dan contact met mij op.
Dit kan via mail: annemieke@dolfijnkinderopvang.nl of via 06 – 24705758
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Let op: Hoofdluis.
Blijf controleren op hoofdluis. Afgelopen week bleek, dat er hoofdluis was vastgesteld bij kinderen.
Mochten jullie thuis hoofdluis constateren, geeft dit s.v.p. door aan de leerkracht.
Bezoeken voortgezet onderwijs
Als Zandbergschool stimuleren wij ouders en kinderen om zich goed te oriënteren (binnen en buiten
Barneveld) op hun vervolgkeuze wat betreft voortgezet onderwijs. Omdat wij niet het gehele
scholenaanbod van de regio kunnen aanbieden, zullen wij niet als klas scholen gaan bezoeken. De
kinderen krijgen binnenkort een VO-gids waarin alle scholen beschreven staan en waarin vermeld staat
wanneer de open dagen zijn. Maak hier goed gebruik van. Wanneer je graag met je kind een school wil
bezoeken/een dag mee wil lopen: Overleg dit met Juf Tamara en dat kan geregeld worden.
Informatieavonden en open huis voortgezet onderwijs
Diverse voortgezet onderwijsscholen hebben binnenkort weer open huis en informatieavonden. Hieronder
staan de scholen rondom Barneveld. Voor verdere informatie kan je kijken op de website van de scholen.
• Meerwaarde (praktijk, bb, kb, gemengd theoretisch, GTX), open huis woensdag 14 november
2018 van 18.30-21.00 uur en informatiemiddag op woensdag 13 februari 2019 van 15.00-17.00
uur
• Vathorst Amersfoort (mavo, havo, vwo) open huis dinsdag 12 februari en donderdag 14 februari
2019. Tijden onbekend
• Marnix College Ede (mavo, havo, vwo, tweetalig onderwijs vwo)
16 januari 2019 informatieavond voor ouders 19.30-21.00 uur
23 januari 2019 informatieavond tweetalig onderwijs 19.30-21.00 uur
1 februari 2019 open huis van 16.00-21.00 uur
• Pallas Athene Ede (mavo, havo, vwo) 18 januari 2019 open dag 16.00 tot 21.00 uur
• Het Streek Ede Bovenbuurtweg (mavo, havo, atheneum, gymnasium, technasium) 25 januari 2019
open dag 16.00-21.00 uur
• Het Streek Ede Zandlaan (praktijkonderwijs, vmbo bb/kb, mavo) 25 januari 2019 open dag 16.0021.00 uur
• Johannes Fontanus College (mavo, havo, atheneum, gymnasium, technasium) 31 januari 2019
open avond 18.00-21.00 uur
Vakantierooster 2018-2019
Studiedag
30-11-2018 Geen school voor de kinderen
Kerstvakantie
21-12-2018 t/m 4-1-2019
Voorjaarsvakantie 25-2-2019 t/m1-3-2019
Goede vrijdag en
2e Paasdag
19-4-2019 en 22-4-2019
Meivakantie
23-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart
30-5-2019 en 31-5-2019
Studiedag
05-06-2019
Pinkstervakantie
10-6-2019
Zomervakantie
22-7-2019 t/m 30-8-2019
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