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Start nieuwe schooljaar
De verhalen van de fijne vakanties zijn weer uitgebreid besproken in de klassen. Zo te horen zijn deze
omgevlogen. We hopen dat u net als uw kinderen heeft genoten van deze vrije weken. Nu staan we
dan ook weer uitgerust en enthousiast klaar voor het nieuwe schooljaar.
Gistermiddag hebben we samen met de leerlingen en de aanwezige leerkrachten geproost op het
nieuwe schooljaar. Daarnaast hebben we samen pepermuntjes gegeten om het jaar fris te starten.

Formatie schooljaar 2017 – 2018
Hieronder het formatie schema voor het komende schooljaar.
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Groep 1 is op de donderdagmiddag vrij. Op vrijdagmiddag zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4
vrij.

Juf Lilian en juf Inez zullen op de dinsdagochtend en donderdagochtend aanwezig zijn voor extra
ondersteuning in de verschillende groepen. Dit om tegemoet te komen aan de verschillende
onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
Samen met de Lamer is besloten om juf Lilian een halve dag extra vrij te roosteren voor haar taken
als interne begeleider. Juf Lilian heeft op dinsdagmiddag en woensdag haar ib- uren. Zij zal deze
dagen verdelen over zowel de Lantscheene als de Lamer.

Gymnastiek
Komende maandag, 11 september, gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 voor het eerst dit
schooljaar gymnastieken in de Steense in Wolvega. De bus vertrek om 13.00 bij school. Na afloop
verwachten we dat de leerlingen gaan douchen. Zou u de leerlingen in het vervolg op maandag
gymkleding, stevige gymschoenen en een handdoek mee willen geven?
De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen dagelijks. Van deze leerlingen zouden we graag
gymschoenen op school willen hebben. Omdat groep 3 ook regelmatig mee gaat naar het
speellokaal, graag ook voor deze groep gymschoenen mee naar school.

Sportdag groep 8
Op vrijdag 15 september aanstaande komen alle leerlingen van de groepen 8 van de scholen van
stichting Comprix in actie, de ene helft in Wolvega, de andere helft in Gorredijk.
Zoals al duidelijk wordt via de naam van de dag, Comprix in beweging, staat deze dag helemaal in het
teken van bewegen, maar dat is het niet alleen. Deze dag staat ook in het teken van kennismaking en
ontmoeting.
Kennismaking met elkaar, elkaar ontmoeten, maar ook kennismaken met een grote diversiteit aan
sporten, sporten die niet wekelijks op het gymnastiek rooster van de scholen staan.
Groep 8 krijgt deze ochtend de volgende sporten aangeboden; touwtrekken, freerunning en snorkelen.
De kinderen worden om 8.25 met fiets en in sportkleding op school verwacht. Om 8.30 zullen de
leerlingen samen met juf Lilian vertrekken richting de Olde Steense te Wolvega waar om 09.00 gestart
wordt met touwtrekken. Na het touwtrekken gaan de leerlingen free runnen en als laatst wordt er
gesnorkeld. Wilt u uw kind(eren) zwemkleding en een handdoek meegeven?
De leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee voor deze ochtend. De ochtend wordt afgesloten
met een gezamenlijke lunch waarvoor de leerlingen hun eigen lunchpakket meenemen. Om 12.30
fietsen we weer met z’n allen naar school en de kinderen zijn op de gebruikelijke tijd van 15.15 uit.

Veld
Groep 3 tot en met 8 gaan, mits het weer het toelaat, op dinsdagmorgen en donderdagmorgen in de
pauze allemaal naar het veld.
De ervaringen die we hebben met deze verlengde pauze zijn erg positief. Leerlingen uit verschillende
groepen sporten samen op een erg leuke manier.
Wilt u uw kind(eren) op deze dagen gepast schoeisel meegeven en evt. droge sokken?
Het gras is op de ochtenden vaak nog erg nat.

Rapporten en luizenzakken
Mocht u nog rapporten van uw kind(eren) thuis hebben, zou u deze dan mee willen geven naar
school? Indien er luizenzakken thuis zijn, graag deze ook meegeven.

Oud papier
Op zaterdag 9 september wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Datum
Route West
Route Oost
De Meenthe, Sasweg, PS weg
9 juli 2016
Hoekstra
Ydema
De Boer
Mulder
De Kroon
De Vries

Kamp
In het kader van groepsvorming gaan we ook het komende schooljaar weer aan het begin van het
jaar op schoolreis met de groepen 1 tot en met 5 en op kamp met de groepen 7 en 8.
Kamp
Maandag 18 september t/m woensdag 20 september 2017 gaan de groepen 7 en 8 op schoolkamp
naar watersport Hostel Oer ’t Hout. Daar gaan de leerlingen genieten van een spetterend
watersportkamp met verschillende activiteiten.
Veiligheid heeft uiteraard prioriteit. De instructies worden gegeven en begeleid door ervaren
schippers en instructeurs en zwemvesten zijn verplicht. (aanwezig op locatie)
De rode draad van het schoolkamp is watersport, daarnaast wordt er van alles georganiseerd in het
thema sport en spel.
Nadere informatie en het programma volgen zo spoedig mogelijk.
Groep 7 en 8 starten donderdag middag om 13.00u.

E-mailadressen groep 7 en 8
Graag ontvangen we van alle leerlingen van groep 7 en 8 een
e-mailadres die we kunnen koppelen aan basispoort. Basispoort is het
softwareprogramma waar de leerlingen op school in werken. Indien het e-mailadres
bekend is kunnen leerlingen ook thuis inloggen. Dit jaar willen we daarmee starten,
zodat de leerlingen het huiswerk van Engels (ook) thuis kunnen inzien (heel handig
voor briefjes die zijn kwijtgeraakt). Op deze manier willen we onze leerlingen
klaarstomen voor de 21ste eeuw, waarin het tempo van veranderingen toeneemt en de digitale
wereld aan hun voeten ligt.
Gelieve het e-mailadres te mailen naar: ib@obsdelantscheene.nl

Ouderbijdrage
Het schooljaar is pas net begonnen. Ook dit jaar gaat de OV weer vele leuke activiteiten organiseren
voor de kinderen. We beginnen ook dit jaar weer met de schoolreisjes direct in september, dus aan
het begin van het schooljaar. Hierdoor komen de grootste uitgaven ook aan het begin in plaats van
aan het einde van het schooljaar.
Daarom verzoek ik u vriendelijk het bedrag van € 50.- (per kind) over te maken op bankrekening:
NL77RABO 0303572973 ten name van “O.B.S. de Lantscheene”. Mocht uw kind in de loop van het
schooljaar instromen, dan geldt een bijdrage van € 5.- per maand tot het eind van het schooljaar.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Namens de oudervereniging obs de Lantscheene,
Arthur Hoffmann.

TSO
De bezetting van de TSO ziet er als volgt uit:
Maandag
Carolien (om de week)
José (om de week)
Dinsdag
Sandra en Joke
Donderdag
Susan en José
Vrijdag
Luutsje
Wij zijn heel erg blij dat we een aantal ouders bereid hebben gevonden om de TSO te gaan draaien.
Op dit moment hebben wij geen reserve TSO ouders. Wilt u reserve ouder voor de TSO zijn, dan kunt
u dat aangeven via het volgende email adres; directie@obsdelantscheene.nl.
Elke schooldag kan uw kind overblijven. U kunt dit op een papier in de hal van de school noteren. Als
uw kind(eren) op een vaste dag overblijven, wilt u dit dan op het formulier noteren?
De kosten voor de TSO zijn als volgt:
1 strip
€2,50
10 strippen
€20,00
21 strippen
€40,00
27 strippen
€50,00

Rondje Lindewijk
Het projectteam Lindewijk en atletiekvereniging Start´78 organiseren op zaterdag 30 september voor
de derde keer ´Rondje Lindewijk´, een recreatief hardloopevenement in de Lindewijk. Dit wordt
ondersteund door het Buurtsportwerk.
Ben je tussen de 7 en 13 jaar, dan kun je meedoen aan de Kidsrun van 1 kilometer. Dit jaar is er ook
een Kabouterrun van 500 meter voor de 4-6 jarigen. In de eerste weken na de zomervakantie worden
er ter voorbereiding vanuit Buurtsportwerk op enkele scholen gastlessen gegeven.

Aanmelden
Je kunt je al aanmelden voor het evenement via de website inschrijven.nl, zie ook de link via
http://www.lindewijk.nl/rondje-lindewijk-2017/
Geef je voor 9 september op!! Dan kan er ook voor jou zo’n mooi t-shirt besteld worden.
Dit jaar is inschrijven via school niet mogelijk.
Ouders kunnen zich ook al inschrijven voor de 4 of 8 kilometer via www.inschrijven.nl.
Tot ziens op 30 september bij ´Rondje Lindewijk´!
Met vriendelijke groet,
Team Buurtsportwerk Weststellingwerf

Start Cool 2B Fit in Wolvega!
In samenwerking met JOGG Weststellingwerf start Praktijk KinderFysio in oktober 2017 met het
programma Cool 2B Fit voor kinderen van 8 t/m 13 jaar.
Wat houdt Cool2B Fit precies in?
Cool 2B Fit is een leuk en gevarieerd programma voor kinderen met een bovengemiddeld gewicht,
waarin zij samen met hun ouder(s) of verzorger(s) werken aan leefstijlverandering, herstel van
evenwicht tussen eten en bewegen en waarin ouderparticipatie centraal staat. Grote kracht van het
Cool 2B Fit programma is de deskundige begeleiding van een kinderfysiotherapeut, diëtist,
gezondheidspsycholoog en sportinstructeur.
Start van het programma zal plaatsvinden in oktober, aanmelding kan nog tot 15 september!
Doel van het programma:
 Een gezonde levensstijl ontwikkelen
 Gezonder leren eten
 Kinderen enthousiast maken voor bewegen
 Het zelfbeeld van uw kind verbeteren
 Omgaan met pestgedrag
Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u mailen naar info@praktijkkinderfysio.nl of bellen met
ons secretariaat 0521 – 342083. Voor meer informatie over het programma kunt u de website van
Cool 2B Fit bekijken (www.cool2bfit.nl).

Volgende weekjournaal
Eerst volgende weekjournaal zal op maandag 18 september in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat geen bijlagen

Agenda
September
9
11
15
18,19,20

Oud papier
Start gymlessen Steense
Groep 8 – Sportdag Comprix
Schoolkamp groep 7 en 8

Oktober
4
4
12
13
19
23 - 29
30

Dierendag
Start Kinderboekenweek
09.30u RietNymf groep 1,2,3 – alle vogels vliegen
Einde Kinderboekenweek
09.30u RietNymf groep 4,5 – verspreiding van zaden
Herfstvakantie
Start school

November
4
9
14
23

Oud papier
10.00u RietNymf groep 7 en 8 - Orgaantwister
Oudergesprekken
09.30u RietNymf groep 1,2,3 – Een olifant is geen koe

December
5
7
11
12
16
20
22
25

Sinterklaas - blokrooster
09.30 RietNymf groep 4,5 – Uitgestorven dieren
Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs te Munnekeburen voor ouders en
leerlingen
Margemiddag – alle leerlingen ’s middags vrij
Oud papier
Kersviering
Blokrooster groep 5 t/m 8
Start kerstvakantie

Januari
8
15
18
22
23

Start school
Start toetsweek 1
10.00u RietNymf groep 7 en 8 - Voedselketenspel
Start toetsweek 2
Drempelonderzoek groep 8

Februari
3
8
21
26 – 4
maart

Oud papier
Oudergesprekken
Margeochtend – alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie

Maart
5
7
15
16
21
24
29
30

Start themaweek veiligheid
Margeochtend – alle leerlingen vrij.
09.30u RietNymf groep 1,2,3 – Kikker in de klas
Pannenkoek dag
Open dag
Oud papier
Feestelijke ouderavond
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij

April
2
5
11
16
20
24
27
30 -13/5

Tweede Paasdag
Theoretisch verkeersexamen
Schoolvoetbal
Unicefloop
Koningsspelen
Eindtoets route 8
Koningsdag – alle leerlingen vrij
Meivakantie

Mei
14
16
17
21
22
24
26

Start school
Schoolkorfbaltoernooi / directie tweedaagse
09.30u RietNymf groep 4-5 – Pissebedden / directie tweedaagse
Tweede Pinksterdag – alle leerlingen vrij
Oudergesprekken groep 8 n.a.v. de eindtoets
10.00u RietNymf groep 7 en 8 – Met uitsterven bedreigd
Oud papier

Juni
5-8
4
11
14
18
21

Avond4 daagse
Dorpsfeest – alle leerlingen vrij
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
09.30 Rietnymf groep 4,5 – Bloemen beter bekijken
Start toetsweek 3
09.30 Rietnymf groep 1,2,3 – Bloemen en kruiden

Juli
10
12
14
19
20
23

Oudergesprekken
10.00u RietNymf groep 7 en 8 - Plantenproeven
Oud papier
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag – alle leerlingen ’s middags vrij
Start zomervakantie

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar directie@obsdelantscheene.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Hanneke Bruinenberg

