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Week van respect
Wethouder Kloosterman heeft dinsdagmiddag, 7 november, een gastles
gegeven in het kader van de Week van Respect. Voordat hij wethouder was,
werkte hij bij de politie, in een jeugdgevangenis en in de jeugdhulpverlening.
Hij heeft in de bovenbouw gevraagd hoe de leerlingen kijken naar bepaalde
waarden en normen. Ook vertelde hij dat sommige normen zo belangrijk zijn
voor iedereen, dat het wetten worden.
Ook is er gesproken over het belang je veilig te voelen en wat je daar aan kunt
doen.
Een leerzame middag, die goed past in de Week van Respect.
Daarnaast hebben alle leerlingen een muur van respect gebouwd. Deze muur is
te bewonderen in de middenruimte van de school.

RietNymf groep 7 en 8
Groep 7 & 8 is afgelopen donderdagochtend naar de RietNymf geweest en heeft de organen van het
menselijk lichaam besproken.
Een leerzame les.

Oudergesprekken
Op dinsdagmiddag en –avond 14 november vinden de oudergesprekken plaats.

Sprookje
Ook dit jaar wordt er weer een Sinterklaassprookje opgevoerd in het dorpshuis van Ter Idzard. En net
als in voorgaande jaren zal juf Marjan hier een rol in spelen. Juf Marjan wordt vervangen door juf
Inez.
De leerlingen van groep 3,4 en 5 zijn op donderdagmiddag 16 november aan de beurt om te komen
kijken. Ze worden om 12.50 uur verwacht in Dorpshuis de Bult in Ter Idzard en hoeven dus niet eerst
naar school te komen. U kunt uw kind rechtstreeks naar het dorpshuis in Ter Idzard brengen. Om
13.00 uur zal het sprookje beginnen. De verwachte eindtijd ligt op ongeveer 15.30 uur. U kunt uw
kind(eren) dan weer ophalen. Vanwege het groot aantal leerlingen dat ook van andere scholen
aanwezig is, is het voor de ouders niet mogelijk ook te kijken.

Voorleeswedstrijd
Vrijdag 17 november doen alle leerlingen, van groep 7 en 8, mee aan de voorleeswedstrijd. De
kinderen lezen een fragment voor uit een zelf gekozen boek.
De lezers worden beoordeeld door een echte jury. De winnaar vertegenwoordigt onze school in de
regionale voorleeswedsrijd.

Bezoek koloniehof
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan op maandag 20 november naar de Koloniehof te Frederiksoord.
We vertrekken om 08.30 vanaf school en zullen rond 11.00u weer op school zijn. De volgende ouders
hebben zich via het ouderhulpformulier opgegeven om te rijden; Nicolien, Gea, Carolien en Irene.
De leerlingen zullen naar aanleiding van hun bezoek aan de Koloniehof op zoek gaan naar
experimenten in hun eigen omgeving die erop gericht zijn een rechtvaardigere en meer duurzame
samenleving op te bouwen. Ze zullen daarbij gebruik maken van het medium film.

Muzieklessen
Aanstaande maandagochtend, 20 november, zal juf Marian vd Honing starten met muzieklessen. Alle
groepen krijgen 30 minuten muziekles van juf Marian, gedurende een 5-tal weken. De leerlingen
werken samen met de muziekleerkracht toe naar een uitvoering, die gegeven zal worden op
woensdagavond 20 december.

Sinterklaas
Pietengym
Op maandag 4 december gaan alle kinderen naar de
Steense waar deze middag Pietengym zal worden
gegeven. Dat betekent dat groep 1 en 2 ook hun
gymschoenen en sportkleding mee moeten nemen.
Sinterklaas komt 5 december op school
We zijn erg blij dat Sint en Piet op 5 december weer bij
ons op school kunnen komen. We hebben deze dag een
blokrooster. Dat wil zeggen dat we gewoon om 8.30u.
starten en doorgaan tot 13.30u.
De kinderen hoeven deze dag niets mee te nemen, want
de OV zorgt voor een fruithap en tussen de middag voor
een warme hap.

Volgende weekjournaal
Eerst volgende weekjournaal zal op maandag 27 november in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlage
1. Ouderhulplijst

Agenda
November
14
20
23
December
5
7
11

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

12
16
20
22
25

Sinterklaas – blokrooster tot 13.30u
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 tot 14.00u
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
April
2
5

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

11
16
20
24
26
27
30 -13/5

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

Juli

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

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

