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Sinterklaas
Wat hebben we een gezellig Sinterklaasfeest gehad. Sint en Piet kwamen dit jaar aan met een koets.
Piet had de staf van Sinterklaas kapot gemaakt tijdens het free runnen. De sint kwam zonder staf aan
op school. Gelukkig hadden de leerlingen nieuwe staffen gemaakt voor de Goedheiligman.

RietNymf groep 4 en 5
Groep 4 en 5 waren afgelopen donderdag bij de Rietnymf. Ze hebben het gehad over het ontstaan
van de aarde en over uitgestorven dieren. Ook hebben ze zelf fossielen gemaakt. Al met al een
leerzame ochtend.

Staken
Komende dinsdag gaan de leerkrachten in het basisonderwijs staken. De school zal deze dag gesloten
blijven. We vinden het belangrijk dat u als ouder ook weet wat deze actie inhoudt.
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.

Oud papier
Op zaterdag 16 december wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Datum
Route West
Route Oost
De Meenthe, Sasweg, PS weg
16 december
Jens de Boer
Aiamsaard
Bosma
Rijkers
Ruiter
F. Dijkstra

Monument
Vrijdagochtend 15 december gaan de leerlingen van groep 7 en 8 om 11.00 uur naar het monument
dat we geadopteerd hebben aan de Sasweg. Hier herdenken we het feit dat er in 1943 een vliegtuig
neergestort is. De leerlingen zullen hier een krans leggen.
Voor het vervoer zijn we nog op zoek naar ouders die kunnen rijden. Als u kunt rijden, wilt u dit dan
door geven aan de leerkracht van uw kind(eren)?

Kerst knutselen
Op vrijdagmiddag 15 december gaan de leerlingen van de groepen 5, 7 en 8 kerstboompjes maken
voor de oudere mensen in de buurt. Zijn er ouders, opa’s en/of oma’s die deze middag mee willen
helpen? Kent u iemand of wilt u zelf helpen dan kunt u dit door geven aan de leerkracht van uw
kind(eren).

Kerstconcert
Op maandagmiddag 18 december a.s. wonen de leerlingen van groep 3-8 een kerstconcert bij. Dit
concert wordt uitgevoerd door leerlingen van het Linde College Orkest. Deze vindt plaats in de
sporthal van Munnkeburen. De gymbus zal ons brengen en halen. De leerlingen hebben deze middag
dan ook geen gymles.

Kerstviering
Woensdag 20 december hebben wij onze jaarlijkse kerstviering. Het programma van onze viering ziet
er deze keer anders uit in tegenstelling tot andere jaren.
We verwachten onze leerlingen samen met ouders en eventueel jongere en oudere broers en zussen
om 17.00u op school, waar we gezamenlijk een heerlijk gerecht zullen nuttigen.
Na deze maaltijd starten we met een verrassingskerstwandeltocht richting het dorpscentrum,
onderweg hebben we een aantal culinaire stops.
In het dorpscentrum hebben de leerlingen als afsluiting van de Kerstviering nog een muzikaal
optreden voor u en voor de dorpsbewoners.
Het kan zijn dat er nog een verzoek komt aan sommigen van u voor het maken van soep en
eventueel andere gerechten.
In verband met het maken van de culinaire hapjes is het van belang dat u aangeeft met hoeveel
personen u denkt te komen naar de verrassingskerstwandeltocht. Dit kan via het volgende email
adres; directie@obsdelantscheene.nl of doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren).

Donderdag 21 december komen de kinderen op de gewone tijd weer op school. Deze dag zal zoveel
mogelijk in de klassen gewerkt worden.
Vrijdag 22 december draaien de groepen 5, 7 en 8 met een continurooster. Dat betekent dat de
leerlingen een lunchpakketje mee moeten. Ze gaan dan gezamenlijk in het lokaal eten. Om 14.00u
zijn deze leerlingen vrij en begint voor hun de Kerstvakantie.
Voor de leerlingen van de groepen 1,2,3 en 4 start om 11.45u de Kerstvakantie.

Volgende weekjournaal
Eerst volgende weekjournaal zal op maandag 8 januari 2018 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat geen bijlagen

Agenda
December
11
12
16
20
22
25

Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs te Munnekeburen voor ouders en
leerlingen
Staken
Oud papier
Kersviering
continurrooster 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
15
18
21

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

