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Sportdag groep 8
Afgelopen vrijdag, 15 september, kwamen alle leerlingen van de groepen 8 van de
scholen van stichting Comprix in actie, de ene helft in Wolvega, de andere helft in
Gorredijk.
Onze leerlingen hebben deze ochtend de volgende sporten gedaan; touwtrekken,
freerunning en snorkelen.

Al met al een leuke, sportieve ochtend.

Kamp
Vanmorgen zijn de leerlingen en leerkrachten van de
groepen 7 en 8 per auto vertrokken naar Grou. Waar
ze als eerst een rondleiding kregen bij het bedrijf van
de vader van Sven, Lars en Lynn Bosma.
De leerlingen werden uitgezwaaid door de ouders, de
leerlingen en leerkrachten van groep 1 t/m 5. Zelfs de
Grote Dorus was van de partij om onze leerlingen uit
te zwaaien.

Rapport
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.

TSO
Er wordt dit schooljaar alweer veelvuldig gebruik gemaakt van onze TSO. Vaak zijn er meer dan 10
leerlingen die overblijven. Ook blijven er soms leerlingen over die niet op de overblijflijst staan. Dit is
voor de overblijfkrachten erg vervelend, want dan staat er één kracht gepland terwijl dit er eigenlijk
twee hadden moeten zijn. Wij vragen u dan ook om de naam van uw kind(eren) op de overblijflijst in
de hal te noteren.
OPROEP: OVERBLIJFKRACHT GEVRAAGD VOOR DE DONDERDAG.

Kinderpostzegels
De leerlingen van groep 7 en 8, gaan woensdag 27 september, weer van start met de jaarlijkse
kinderpostzegel actie.
Om 12 uur start de actie, de leerlingen van groep 7 en 8 zijn dan ook om 12 uur vrij.
Het geld dat opgehaald wordt met de Kinderpostzegelactie gaat naar heel veel goede projecten om
kinderen te helpen

Informatieweek
De opzet van onze informatieavond is dit jaar een beetje anders. Wij maken er een ‘informatieweek’
van in plaats van een informatieavond. In de Kinderboekenweek, maandag 9 oktober tot en met
vrijdag 13 oktober, openen we onze deuren. U bent vanaf 15.15u tot 16.00u van harte welkom om
samen met uw kind(eren) een kijkje te nemen in de klas en in de school. En op woensdag 11 oktober
van 12.15u tot 13.00u. Het is de bedoeling dat de kinderen u informatie geven over wat ze doen en
hoe er gewerkt wordt. Zo kunt u onder andere kennis maken met onze nieuwe taal- en
spellingmethode.

Staken 5 oktober
Zoals u via de media wellicht heeft vernomen zullen leerkrachten uit het basisonderwijs op de “dag
van de leraar” gaan staken. Deze dag valt op donderdag 5 oktober. Ook onze school zal meedoen aan
deze stakingsdag. De school is deze dag gesloten. De twee hoofddoelen van deze actie zijn: * Minder
werkdruk * Een eerlijk salaris
We eisen een flinke investering in het basisonderwijs, voor kleinere klassen, meer handen in de klas
en een eerlijk salaris. We trekken samen op met de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Veel
schoolbesturen scharen zich achter hun leerkrachten, zo ook stichting ´Comprix’.
Wij hopen dat u onze actie steunt en hopen op uw begrip.

E-mailadressen groep 7 en 8 (herhaling)
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 daar mee
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 toe neemt en de
digitale wereld aan hun voeten ligt.
Gelieve het e-mailadres te mailen naar: ib@obsdelantscheene.nl

Project ‘De Veerkieker’
Onze school doet mee aan de Veerkieker. Dit is een erfgoededucatie project voor het basisonderwijs
in Stellingwerf.
Bij dit project is er een gecombineerd aanbod van de regionale erfgoedinstellingen en lokale
kunstenaars gestructureerd in een leerlijn op basis van het thema ‘Veen en Turf’. De leerlingen van
groep 1 t/m 8 maken gedurende hun basisschooltijd een reis door de omgeving waarin ze opgroeien.
Voor ons een mooi aanbod om in contact te komen met het heden en verleden van de
Stellingwerven.
De groepen 1 en 2 maken het werken in de turf zelf mee, door erover te spelen. Dat doen ze samen
met theatermaker Janou Sipsma, met hulp van Historische Vereniging Appelscha.
In de groepen 3, 4 en 5 staat de kunstkant van taal in het middelpunt. Het ritme en de klank van het
Stellingwerfs worden door de leerlingen verkend, daarbij ondersteund door de Stellinwarver
Schrieversronte. Samen met muziekdocent Bas van Domburg brengen de leerlingen de op deze
manier ontstane gedichten en muziek bij elkaar.
De leerlingen van groep 6,7,8 zullen naar aanleiding van hun bezoek aan de Koloniehof te
Frederiksoord op zoek gaan naar experimenten in hun eigen omgeving die er opgericht zijn een
rechtvaardigere en meer duurzame samenleving op te bouwen. Ze zullen daarbij gebruik maken van
het medium film.
Groep 1,2,3

Theater en Hoolten Klinte te Appelscha 05-04-2018 13.00u – 14.30u

Groep 4 en 5 Bezoek Stellingwarver Schrieversronte
Bas van Domburg op school

02-10-2017 09.00u – 10.30u
03-10-2017 13.30u - 15.00u

Groep 7 en 8 Bezoek Koloniehof
Les 1 op school
Les 2 op school

20-11-2017 09.00u – 10.30u
27-11-2017 10.30u – 11.30u
15-1-2017 10.30u – 11.30u

Om mee te kunnen doen aan dit project doen we ook een beroep op u als ouder. Wij zijn voor de
verschillende bezoeken op zoek naar ouders die de leerlingen willen brengen en halen.
Lijkt het u leuk om mee te gaan en u kunt rijden, wilt u dit dan doorgeven aan de desbetreffende
leerkrachten?

Ouderbijdrage (herhaling)
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.

Rondje Lindewijk (herhaling)
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.
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/
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

Volgende weekjournaal
Eerst volgende weekjournaal zal op maandag 2 oktober in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlage
1. Oud papier rooster
2. Flyer voorleestuin
3. Brief schoolreis groep 1 t/m 5
4. Ouderhulplijst

Agenda
September
18,19,20
Schoolkamp groep 7 en 8
21
Schoolreis groep 1 t/m 5
27
Kinderpostzegels
Oktober
2
4
4
12
13
19
23 - 29
30

Bezoek Schrieversronte groep 4 en 5
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
9
14
20
23

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

December
5
7
11
12
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
Kersviering
Blokrooster groep 5 t/m 8
Start kerstvakantie

Januari
8
15
18
22
23
Februari
8
21
26 – 4
maart
Maart
5
7
15
16
21
29
30
April
2
5

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

Oudergesprekken
Margeochtend – alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie

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

11
16
20
24
27
30 -13/5

Tweede Paasdag
Theoretisch verkeersexamen
Bezoek Theater en Hoolten Klinte groep 1,2 en 3
Schoolvoetbal
Unicefloop
Koningsspelen
Eindtoets route 8
Koningsdag – alle leerlingen vrij
Meivakantie

Mei
14
16
17
21
22

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

24
Juni
5-8

10.00u RietNymf groep 7 en 8 – Met uitsterven bedreigd

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
19
20
23

Oudergesprekken
10.00u RietNymf groep 7 en 8 - Plantenproeven
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

