Kalender van deze maand
05 - 11
07 -11
09 - 11
11 - 11
12 - 11
12 - 11
13 - 11
14 - 11
15 - 11
19 - 11
22 -11
01 -12
04 - 12

Zwemmen groepen 7-8
Burgemeester in groep 7-8 in het kader van de Week van Respect
Lampionnen mee naar huis - bij slecht weer tas mee
Sint Maarten
Studiedag alle leerlingen vrij
Deze week start oudergesprekken
MR vergadering
Groep 8 naar Huygens
Pet-event groep 7-8
Zwemmen groepen 4-5-6
Groep 1 t/m 5 naar pakhuis van Sinterklaas (museum Broekerveiling)
De Langereis is aan de beurt om oud papier op te halen
Sinterklaasmusical om 13:45 uur

Geboren
Op woensdag 31 oktober is juf Mascha bevallen van een prachtige zoon. Zij
hebben hem de naam Dorus gegeven. Mascha en Dorus maken het goed.
Wij wensen Mascha en Wander veel geluk met de kleine Dorus.

Oudergesprekken
Vanaf morgen zullen bij de verschillende klassen lijsten hangen, waarop u kunt intekenen voor de
oudergesprekken. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 13 t/m 16 november.
De gesprekken voor de leerlingen van groep 8 zullen gecombineerd worden met het adviesgesprek.

Week van respect
Jaarlijks organiseert de Respect Education Foundation
in de tweede week van november de Week van
Respect. Natuurlijk is respect iets van iedere dag, maar
in de Week van Respect staat het vol in de
schijnwerpers: respect voor jezelf, elkaar en de
omgeving waarin je leeft. Met behulp van speciaal lesmateriaal, gastlessen en activiteiten worden
jongeren gestimuleerd om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich
thuisvoelt en aan deelneemt. Op woensdag 7 november zal de burgemeester bij ons op school
komen om groep 7-8 voorlichting over dit onderwerp te geven.
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Sint Maarten
Op vrijdag 9 november gaan alle leerlingen met de zelfgemaakte lampionnen en zingend door de
school. Het zou fijn zijn als de kinderen die dag ook een lampje voor hun lampion mee naar school
nemen. Aan het eind van de dag krijgt iedereen hun lampion mee naar huis. Wilt u bij slecht weer
daarom een (grote) tas meegeven/-brengen, zodat de lampion mooi droog en heel blijft.

Studiedag
Op maandag 12 november heeft ons team een studiedag. Op deze dag hebben alle leerlingen vrij.

Bezoek aan Huygens College
In het kader van VO scholen leren kennen, zal groep 8 op woensdag
14 november een bezoek brengen aan het Huygens College in Heerhugowaard.
Het is daarom belangrijk dat de leerlingen van groep 8 deze dag
op de FIETS naar school komen. Wij vertrekken om 9.15 uur en
zullen rond 11.45 weer terug zijn op school.

Pet-event
Op donderdag 15 november gaat groep 7 en 8 naar het Pet-event in
Hoogwoud. We worden met de bus gebracht en weer opgehaald.
Het promotie-evenement techniek (PET) is een prachtige gelegenheid om kinderen al vanaf het
basisonderwijs in contact te brengen met techniek in de breedste zin. De kinderen doen mee aan
leuke en inspirerende workshops, die zoveel mogelijk aspecten van techniek aanraken. Daarmee
wordt laten zien hoe breed techniek in onze samenleving is ingebed.

Musicals
In het kader van persoonlijke groei hebben we de keuze gemaakt om met de
bovenbouw 2 musicals op te voeren. Wij willen kinderen leren zich te laten
zien, voor publiek te staan en te spreken voor een groep mensen.
Er wordt momenteel gerepeteerd voor een sinterklaasmusical en een
kerstmusical.
Graag nodigen we jullie uit om bij de uitvoering aanwezig te zijn.
De sinterklaasmusical wordt gespeeld op dinsdag 4 december om 13.45 uur
en de kerstmusical wordt gespeeld op donderdag 20 december om 10.45 uur.
Hopelijk is het voor u mogelijk om hierbij aanwezig te zijn.

Nieuwsbrief - obs de Langereis - november 2018

Pakhuis van Sinterklaas
Donderdag 22 november gaan de groepen 1 t/m 5 naar het pakhuis
van Sinterklaas in museum de Broekerveiling. We zullen tegen die tijd
nog ouders vragen om te rijden.

Vanuit de OVL
We hebben een nieuw lid; Miranda de Wilde is ons komen versterken en daar zijn wij natuurlijk
hartstikke blij mee!
‘Ik ben Miranda de Wilde,
Moeder van Mika (gr 8), Evie (gr 5) en Teis van Wijk (gr 3)
Ik heb het altijd leuk gevonden om betrokken te zijn bij wat er allemaal op school gebeurt en waar het
mogelijk is een handje te helpen. Maar omdat het Mika's laatste jaar is dacht ik dat dit het moment
moest zijn om mij wat actiever in te zetten op school. Ik hoop dat ik mijn bijdrage kan leveren en
hopelijk volgen er nog meer ouders want vele handen maken lichter werk!’
De OVL kan meer nieuwe, enthousiaste leden gebruiken! Heb je interesse, laat het ons weten!
Oud Papier
Eens per maand haalt onze school het Oud Papier op in Ursem. De opbrengst hiervan komt ten goede
aan de school. Zoals we ook in de jaarvergadering hebben laten zien is de opbrengst van het oud
papier een grote en héél belangrijke inkomstenbron voor school.
We zijn heel dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen bij het ophalen van het oud
papier. Niet per se vaders, het kunnen ook moeders zijn of misschien wel enthousiaste opa’s of
oma’s!
Vanaf 2019 heeft Roele de Vries besloten dat het Oud Papier wordt opgehaald op de dinsdagavond
vanaf 18.30 uur. Voordeel van de dinsdagavond is dat je weekend vrij blijft! In de praktijk komt het
neer op ongeveer 2x per jaar 3 uurtjes helpen met een leuke, enthousiaste groep vrijwilligers. Je kunt
aangeven wanneer je wel of niet kunt.
Op zaterdag 1 december is obs de Langereis weer aan de beurt om oud papier op te
halen. Vergeet u dus niet uw oud papier die dag buiten te zetten. De opbrengst komt
ten goede van onze school.

Ideeënbus
‘Jammer dat onze kinderen geen schoolreisjes maken, 2x per schoolperiode zou dit toch mogelijk
moeten zijn’
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➔ De Langereisschool kiest ervoor om te werken met thema’s. Bij deze thema’s horen
thema-uitjes. De ene keer is het een groot uitje, de andere keer kleiner, dat is net waar het
thema over gaat en wat erbij past.
‘De Bavoschool maakt gebruik van het programma ‘Klasbord’, is dit ook iets voor de Langereis?’
➔ We hebben deze vraag voorgelegd aan het team. Het team gaat dit bespreken en komt erop
terug.
‘Kunnen we kleding inzamelen, kilo’s brengen geld op’
➔ De OVL heeft voor school geïnventariseerd wat de werkwijze rondom kleding inzamelen is
(container of inzamelplek op school), wat ervoor nodig is en wat de opbrengst ongeveer zal
zijn. We hebben dit in de teamvergadering aan school voorgelegd.
School kiest ervoor om geen kleding in te gaan zamelen: Er is een gemeenschappelijk
schoolplein, daar kan geen kledingcontainer geplaatst worden, het speelplein bij groep 1/2 is
te klein voor een container. In school is geen ruimte voor een opslagplaats voor de kleding en
er is voor deze activiteit geen draagvlak vanuit het team.
Als er vragen zijn over bovenstaande en de beslissingen die school hierin gemaakt heeft, kun je altijd
contact opnemen met Henk, onze directeur.
Vele handen maken licht werk
In de nieuwsbrief van oktober hebben we aangegeven dat er hulp nodig is
voor het versieren van school voor de komende feestdagen. Er hangen
inmiddels inschrijflijsten op school maar we zien helaas dat er een zeer
beperkte opgave is van ouders die een handje mee willen en kunnen helpen.
Waarom niet? Is het niet de juiste dag, niet het juiste tijdstip of missen jullie
misschien een zelfgebakken cake bij de koffie? Uiteindelijk moeten we het met elkaar
vormgeven dus als er iets veranderd moet worden waardoor het wel lukt dan horen
we dat graag. Spreek ons even aan of zeg het tegen de leerkracht.
19 november gaan we school weer klaar maken voor een spetterend
Sinterklaasfeest. We gaan deze dag versieren en hebben hulp nodig.
Op 7 december wordt de school van Sinterklaas omgetoverd naar Kerst, en ook hierbij hebben we
weer veel hulp nodig.
We hopen enorm op jullie hulp!

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt maandag 3 december.
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