Weekjournaal nr. 9

2017-2018

Beste wensen
Vandaag is de school weer van start gegaan en we hebben er met zijn allen weer zin in. Wij hopen
dat u fijne feestdagen heeft gehad en namens ons team willen wij alle lezers van onze nieuwsbrief
een heel goed en gelukkig 2018 toewensen.

VO avond
De afgelaste jaarlijkse VO avond van 11 december is verplaatst naar
woensdagavond 10 januari. We starten weer om 19.00u op de Aventurijn te
Munnekeburen. Deze avond zal starten met een inleiding over het VO,
verzorgd door de heer de Groot van het Lindecollege. Vanaf 19:30 uur zullen
er informatierondes zijn.

Doemiddag Linde College
Het Lindecollege heeft de leerlingen van groep 8 uitgenodigd om op vrijdag 12 januari mee te doen
aan de doemiddag. Om 12.50 uur worden de leerlingen op het Lindecollege verwacht. De afsluiting
van deze middag zal rond 14.50u zijn. De leerlingen blijven op school lunchen en vertrekken om
12.30u op de fiets vanaf school. Wilt u uw kind uit groep 8 een lunchpakketje meegeven?
Voor deze middag zijn we nog op zoek naar een ouder die met de leerlingen mee wil naar het Linde
College voor de doemiddag. Kunt u mee, wilt u dit dan doorgeven aan juf Lilian?

CITO toetsen
Deze maand zal vooral in het teken staan van de halfjaarlijkse toetsen voor alle leerlingen. Maandag
15 januari zullen we starten met de toetsen. Deze toetsweken zullen twee weken duren. Dagelijks
worden er dan, afhankelijk van de lengte van de toets, één of twee toetsen gemaakt.
De leerlingen van groep 8 zullen het traject van de advisering voor het voortgezet onderwijs ingaan.
Op dinsdag 23 januari zal het drempelonderzoek worden afgenomen bij groep 8. Het
drempelonderzoek wordt niet meer gebruiken als eindtoets, maar om de leerlingen voor te bereiden
op de eindtoets route 8 van A-Vision die we zullen afnemen op dinsdag 24 april. Naast de
voorbereiding is dit ook een mooi moment om de ontwikkeling van de leerlingen van groep 8 nog
beter in beeld te krijgen.

RietNymf groep 7 en 8
Donderdagochtend 18 januari gaan de leerlingen van groep 7 en 8, mits het weer het toelaat, op de
fiets naar de RietNymf. Deze keer gaan de leerlingen het voedselketenspel doen.
We vetrekken rond 09.30u uur van school.

Ouderavond ‘toekomst Lantscheene’
Via dit weekjournaal willen we u uitnodigen op dinsdag 23 januari om 20.00u voor een ouderavond
over de toekomst van de Lantscheene.
Bij deze ouderavond zal ook dhr. S. Saakstra van het bestuur van Comprix aanwezig zijn.
Het is van belang dat elk gezin vertegenwoordigd is!

RietNymf groep 1,2,3
De les die 23 november uitgevallen is, is opnieuw gepland. Groep 1,2,3 gaat nu op
donderdagochtend 1 februari naar de RietNymf. Sandra en Kim staan op de hulplijst om te rijden.
We vertrekken om 09.15u vanaf school en zijn om 11.45u weer terug.

Aqua gym
Voor de groepen 5/7/8 staat Aqua-gym op het programma. We duiken op 29 januari, 5, 12 en 19
februari het water in. De leerlingen gaan dus zwemmen in plaats van gymmen. Wilt u uw kind(eren)
uit de groepen 5, 7 en 8 op deze dagen zwemkleding meegeven?
De groepen 1 en 2 gaan op de data van het aqua gym mee naar de Steense om samen met groep 3
en 4 te gaan gymmen. Wilt u uw kind(eren) uit groep 1 en 2 op deze dagen gymkleding meegeven?

Volgende weekjournaal
Eerst volgende weekjournaal zal op maandag 22 januari 2018 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat geen bijlagen

Agenda
Januari
8
15
18
22
23
29
Februari
3
5
8
12
19
21
26 – 4
maart
Maart
5
7
15
16
21
24
29
30
April
2
5
11
16
20
24
26
27
30 -13/5

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

Oud papier
Aqua gym
Oudergesprekken
Aqua gym
Aqua gym
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
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

