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Belangrijke data
Ma. 5 juni:
Di. 06 juni:
di. 06 t/m 09 juni:
Vrij. 09 juni:

Pinksteren; alle kinderen vrij
Rapporten mee
Avond4daagse
Studiedag; alle kinderen vrij

Attentie: Wijziging jaarkalender!
In de ouderkalender ziet u de activiteitendag gepland staan op dinsdag 11 juli, dat is in de laatste
schoolweek. We hebben deze verplaatst naar een eerder moment in het jaar, en wel naar vrijdag 30
juni. Sinds vorig jaar wordt deze dag rondom een schoolbreed thema ingevuld en bouwdoorbrekend
samengewerkt. De ervaringen van vorig jaar lieten zien dat voor een organisatie als deze, een eerder
tijdstip beter is. Deze dag zal ook al de unitvorm van komend schooljaar ingezet worden.
De overgang naar units volgend jaar vraagt ook om opnieuw te kijken naar de geplande doorschuifmomenten.
In de kalender zijn hiervoor twee momenten opgenomen waarin kinderen kennismaken met hun
nieuwe stamgroep: maandag 03 juli en woensdag 12 juli. Omdat we voor deze doorschuifmomenten
de interne verhuizingen rond willen hebben, hebben we de maandag van 3 naar 10 juli verplaatst. Dat
betekent dat onze 8e jaars niet op maandag 3, maar op maandag 10 juli van 08.30-10.15u vrij zijn.
Ze zijn ook vrij zoals de kalender aangeeft op woensdag 12 en vrijdag 14 juli.

Workshop politie
Na de oproep voor de beroepenweek, kwam er een vader van een klasgenoot bij ons in de groep die
chef van de Recherche is. Hij kwam samen met een collega om ons meer te vertellen over de politie.
Eerst vertelden ze allebei over de politie in het algemeen, daarna vertelden ze wat over hun eigen
afdeling bij de politie. Bij de politie zijn namelijk verschillende afdelingen, zoals de Recherche. Als je
bij de Recherche werkt dan los je misdaden op. Je verhoort bijvoorbeeld verdachten of je achtervolgt
ze. Na de presentatie in de klas gingen we naar buiten, daar stond een ME bus. Want dat was de
afdeling waar de andere meneer werkte. We mochten erin zitten/kijken. Het was heel leuk om dat een
keer in het echt en van binnen te zien. Verder mochten we ook een kogelvrijvest aan en een schild die
ze gebruiken bij de ME.
Het was een leuke en leerzame presentatie!
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Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad
Op donderdagavond 18 mei is de MR bij elkaar gekomen om de agendapunten van deze bijeenkomst
te bespreken. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:
Anti-pest coördinator: Elly Verstraaten, één van de intern begeleiders van De Lanteerne, heeft
de MR geïnformeerd wat haar rol is binnen het anti-pestbeleid van onze school. Zij is als coördinator aangesteld en heeft verschillende studiedagen gevolgd m.b.t. anti-pestbeleid. T.z.t. zal
er een nieuwsbrief gewijd worden aan dit onderwerp. U kunt het anti-pestprotocol vinden op de
site van De Lanteerne onder het kopje ouders > informatie.
Unitvorming: komend schooljaar gaat De Lanteerne volledig over naar units. Maandag 22 en
dinsdag 23 mei waren er twee infoavonden waarin ouders mee werden genomen in de onderbouwing van deze veranderingen.
Wanneer u de volgende keer graag een vergadering bij wilt wonen, meldt u dan even aan bij
MR@delanteerne.nl
Op de site vindt u de jaarplanning terug: http://www.delanteerne.nl/ouders/mr.aspx . Een week van
te voren staat de agenda daar klaar en is te zien welke onderwerpen wel of niet openbaar zijn.
Met vriendelijke groet,
De medezeggenschapsraad
Avond4daagse 2017
Aanstaande dinsdag is het zover; de Avond4daagse 2017 start! Alle deelnemers hebben inmiddels een e-mail gekregen met de bevestiging van de inschrijving en een mail met alle benodigde informatie. We raden je aan die mails
en bijlagen nog een keertje goed door te lezen. We willen je erop attenderen
dat we geen geprinte routekaarten hebben bij de startpost. Je neemt je eigen routebeschrijving mee
(geprint of digitaal). En vergeet niet een drinkbeker mee te nemen, zodat je bij de rustpost kunt
drinken! We willen alle ouders die zich opgegeven hebben om te helpen, bedanken; BEDANKT! We
hebben inmiddels voldoende hulp dus als je niet gebeld bent dan graag volgend jaar weer opgeven.
Graag tot ziens bij de startpost! We duimen voor een week met mooi wandelweer!
Heb je nog vragen over de vierdaagse, stuur dan een mailtje naar:
avond4daagsedelanteerne@gmail.com of bel een van de organiserende ouders.
Je kunt ons ook volgen op Facebook. Daar delen we tijdens de vierdaagse ook actuele informatie.
Namens de organiserende ouders,
Susan Pot (06 44106346)
Wilfred van Suilen (06 51822311)
Marijke Muller (06 41500627)
Margot Huijbregts (06 41485545)
Hilde den Exter (06 10904110)
Like ons op Facebook!
https://www.facebook.com/avondvierdaagsedelanteerne

MysteryX: Verrassende scheikunde
Heel veel spannende experimenten
Woensdagmiddag 14 juni 2017 van 15.00 – 17:00 uur.
MysteryX geeft een cursus Goud maken! Pure chemie! Chemie (of scheikunde) gebruik je veel vaker in je leven dan je denkt. Kijk maar eens naar wat
je gebruikt: plastic, ijzer, eten koken, medicijnen, etc. Woensdag legt
prof. Tom Bloemberg uit wat chemie (scheikunde) is en daarna ga je zelf aan de slag! Leer hoe je
koperen munten omtovert tot gouden en zilveren munten. Laat vuur op je handen branden zonder iets
te voelen. Maak Olifantenpasta! Dit en veel meer ga je allemaal doen als je woensdag naar MysteryX
komt. Schrijf je in en kom samen met je vrienden naar het Junior Technovium in Nijmegen (Heyendaalseweg 98). Opgeven gaat dit keer door een mail te sturen naar mysteryxscience4kids@gmail.com.
Vermeld daarin je naam, school, leeftijd en telefoonnummer voor noodgevallen.

