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De Lantscheene got talent
Talentmiddag en cultuuronderwijs
Op vrijdagmiddag zijn de groepen 5 t/m 8 actief bezig met het ontwikkelen van hun eigen talenten
en die van anderen. Momenteel geven de kinderen workshops aan elkaar, zoals bijvoorbeeld: dans,
bakken, vloggen, monopoly, turnen, techniek, musical.ly, fotograveren, tekenen, judo, acteren,
jiujitsu, blokfluiten, scouting, shuffelen, timmeren, koken en keyboard spelen. Om u een indruk te
geven van de activiteiten, kunt u veel foto’s vinden op de site van Lantscheene.
De kinderen zijn zeer gemotiveerd om elkaar iets te leren en kunnen iedere week de keuze maken uit
5 verschillende activiteiten. Op den duur gaan we dit uitbreiden met gasten van buitenaf of trekken
we erop uit. Het is de bedoeling dat we het cultuuronderwijs ook hierin gaan onderbrengen.
Binnenkort gaat er een brief uit naar alle inwoners om hun talenten door te geven, zodat we
misschien ook van uw kennis gebruik kunnen maken.
Verder kunnen we voor deze middag nog wel enkele attributen gebruiken. Heeft u nog elektrische
apparaten, muziekinstrumenten of soldeerbouten, dan kunt u die inleveren op school.

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.
In de groepen 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.
Vandaag hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan de Schrieversronte te Oldeberkoop. Morgen
krijgt dit bezoek een vervolg op school. Onder leiding van Bas maken ze muziek.
Marieke bedankt voor het rijden.

TSO
Kinderen die gebruik maken van de TSO dienen zelf van thuis een lunchpakket mee te nemen (eten
en drinken). We willen u vragen uw kind(eren) een gezond lunchpakket mee te geven - in elk geval
géén snoep, koek, chips, ed. Voor elke vakantie krijgen de kinderen die overblijven iets lekkers
aangeboden in de vorm van patat of een pannenkoek. Ook zal er dan een tosti dag zijn.

Dierendag
Woensdag is het 4 oktober. Een dag waarop de dieren in het zonnetje worden gezet. Al jarenlang is
het op de Lantscheene traditie voor de leerlingen om ‘s morgens met hun echte (huis)dier op het
plein samen te komen. Ook dit jaar staat het op het programma. Vindt uw kind het leuk om met
zijn/haar echte huisdier op het plein te komen, dan is dat mogelijk mits u zelf als begeleider aanwezig
bent. Natuurlijk mogen de leerlingen ook ieder een handzame knuffel mee naar school nemen.
Tussen 8.15 uur en 8.45 uur bent u samen met uw zoon/dochter en het lievelingsdier van uw kind
van harte welkom op het schoolplein van de Lantscheene. Daarna gaan de echte dieren weer naar
huis en zullen de leerlingen en hun knuffels naar binnen gaan om samen de Kinderboekenweek te
openen.

Kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober is de start van de Kinderboekenweek. Het
thema is: Griezelen. Gruwelijk eng!
De opening van de Kinderboekenweek valt dit jaar samen met
dierendag. Wij gaan de start van de Kinderboekenweek
combineren met dierendag. Dit doen we door een aantal ‘enge
dieren’ op school te laten komen, o.a. een vogelspin en een
luipaardgekko.

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.
Donderdag 5 oktober van 11.00u - 12.00u zal er op het plein bij obs Tuindorp in Wolvega een
stakingsbijeenkomst zijn. Hier zullen veel leerkrachten van stichting Comprix bij aanwezig zijn.

Nieuwe leerlingenraad
Afgelopen vrijdag hebben er weer verkiezingen plaatsgevonden voor de
leerlingenraad van schooljaar 2017 – 2018.
De volgende leerlingen zijn gekozen: Lieke Ydema (groep 8),Tinco Dijkstra
(groep 8),Yvette Ziel (groep 7),Marit Hoffmann (groep 7) en Lobke
Dijkstra (groep 5)
Wij willen onze leerlingen betrekken bij de kwaliteit van onze school. De
leerlingen zijn immers feitelijke gebruikers van onze school. Zij kunnen daarom zinnige ideeën
hebben waar wij zelf niet direct aan denken. Via de leerlingenraad kunnen die ideeën gehoord
worden. De leerlingenraad doet voorstellen en mag regelmatig meebeslissen over praktische zaken.
De directie zal ongeveer één keer in de 8 weken met de raad vergaderen.

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.

Schooltijden
De Lantscheene wil er samen met u, als ouder, voor zorgen dat we op tijd kunnen starten met onze
lessen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) om 08.25u op school zijn? De leerkrachten zullen erop
toezien dat er om 08.25u wordt gebeld, zodat de lessen ook daadwerkelijk om 08.30u kunnen
beginnen.

Hulplijsten
Denkt u nog even aan het inleveren van de hulplijsten. We hebben al veel mogen ontvangen, maar
nog niet van alle ouders. Alvast bedankt.

RietNymf
Groep 1, 2 en 3 gaan donderdagochtend 12 oktober naar de RietNymf. Het thema van deze keer is
‘alle vogels vliegen’. We vertrekken om 09.15u vanaf school.

Zakelijk ouderavond (vooraankondiging)
Noteer alvast in uw agenda:
Maandag 6 november is de zakelijke ouderavond.
De avond start om 19.30.

Te koop
Binnenkort krijgen wij nieuwe borden op school van onze stichting Comprix. De digiborden worden
vervangen door touchscreen borden. De oude digiborden met beamer worden eraf gehaald en
mogen worden verkocht.
Wie belangstelling heeft voor een digibord met beamer kan zich melden op school.

Volgende weekjournaal
Eerst volgende weekjournaal zal op maandag 16 oktober in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlage
1. Verkiezingen MR

Agenda
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
4
6
9
14
20
23

Oud papier
Zakelijke ouderavond
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
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
Maart
5
7
15
16
21
24
29
30
April
2
5

Oud papier
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
Oud papier
Feestelijke ouderavond
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij

Tweede Paasdag
Theoretisch verkeersexamen
Bezoek Theater en Hoolten Klinte groep 1,2 en 3

11
16
20
24
26
27
30 -13/5

Schoolvoetbal
Unicefloop
Koningsspelen
Eindtoets route 8
Oud papier
Koningsdag – alle leerlingen vrij
Meivakantie

Mei
14
16
17
21
22
24

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

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

