Kalender
7 april
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20 april

Eindtoets groep 8

21 april

Eindtoets groep 8

23 april

Koningsspelen (i.p.v. 22 april zoals op de jaarkalender staat)

26 april

Meivakantie t/m 7 mei

27 april

Koningsdag

4 mei

Dodenherdenking

5 mei

Bevrijdingsdag

9 mei

Moederdag

12 mei
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Beste ouders en verzorgers,
Zoals u ziet is de layout van onze nieuwsbrief veranderd. De huisstijl van
Allure en daarbij dus van onze school, is vernieuwd. We zullen steeds
meer gebruik maken van deze uitstraling. De kalender van dit schooljaar
was al zo opgemaakt, net als onze flyer. We zijn er blij mee, we worden
er blij van.
We hopen dat u blij wordt van onze nieuwsbrief, veel leesplezier!
Vriendelijke groeten, Anita Huibers

Eindtoets groep 8
Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april maken de leerlingen van
groep 8 de IEP eindtoets. Wilt u er rekening mee houden dat zij op deze
dagen geen andere afspraak (bij de tandarts, ortho e.d.) hebben? Of
deze afspraak anders verzetten? Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Ik vertrek...
Na 20 jaar op de Langereis en en ruim 30 jaar in het basisonderwijs heb
ik besloten wat anders te gaan doen.
Dit jaar ben ik al minder gaan werken omdat ik wilde onderzoeken wat ik
wil gaan doen. Zo heb ik de afgelopen periode op verschillende plekken
als ZZP'er gewerkt en ben ik momenteel ook werkzaam op de
praktijkschool de Brug in Assendelft.
Als ZZP'er heb ik ook een eigen coachingsbedrijf, waar ik kinderen coach, ouders begeleid,
bijlessen en rots en water training geef. Ik merk steeds meer dat dit hetgene is waar ik energie
van krijg.
Dit alles heeft mij doen besluiten om te stoppen op de Langereis. Ik zal
het zeker gaan missen. Ik weet ook waar je deuren sluit, gaan andere
deuren open.
Dit is mijn laatste maand op de Langereis, na de meivakantie ga ik
nieuwe uitdagingen aan.
Warme groet ,
Ellen Wessels

Koningsspelen
Vrijdag 23 april vieren wij met alle kinderen de
Koningsspelen. De kinderen gaan de hele ochtend lekker
bewegen dus het is handig om sportkleding aan te doen. De
kinderen nemen zelf eten en drinken mee voor de 10:00 uur
pauze. (Op de jaarkalender staat do. 22 april, maar dat is niet
juist.)

Ophalen oud papier
Op dinsdagavond 18 mei (vanaf 18:30 uur) is obs de Langereis 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.
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Vrijwilliger gezocht voor de biebclub in Ursem!
Ca. 1,5 uur per keer (30 min klaarzetten/ opruimen en 1 uur uitlening)
Korte omschrijving:
De Biebclub is speciaal voor én door kinderen. Dat betekent dat de uitlening in de Biebclub,
onder begeleiding, wordt verzorgd door kinderen van de bovenbouw. Als biebclub vrijwilliger
begeleid je de kinderen tijdens de uitlening.
Als biebclub vrijwilliger:
● begeleid je de biebclub kinderen bij de uitlening in de leeftijd van
8 tot 12 jaar;
● help je de kinderen om de biebclub netjes te houden;
● zorg je dat de apparatuur aan het begin van de uitlening
klaarstaat;
● ruim je samen met de kinderen de apparatuur na de uitlening op.
De biebclub vrijwilliger:
● werkt tijdens de uitlening met twee biebclub kinderen.
De biebclub vrijwilliger:
● heeft passie voor lezen en verhalen vertellen en kan dat overbrengen op kinderen;
● heeft ervaring met computers;
● kan heel goed zelfstandig werken en is oplossingsgericht;
● is twee keer per maand beschikbaar, met uitzondering van de schoolvakanties;
● de biebclub is open op dinsdag en donderdag van 14.30u - 15.30u, in overleg met de
andere vrijwilligers worden de dagen ingevuld.
Wie wil ons komen versterken in de schatkamer van boeken?
Stuur een mail naar:
Anita Huibers
directie@langereisschool.nl

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt woensdag 12 mei.
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