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Gymlessen
Vanmiddag hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 gymles gehad van meester Frits. De leerlingen
hebben trampoline springen en trapeze zwaaien gedaan tijdens deze gymles.

Drempelonderzoek
Op dinsdagochtend 23 januari zal het drempelonderzoek worden afgenomen bij groep 8. Het
drempelonderzoek wordt niet meer gebruikt als eindtoets, maar om de leerlingen voor te bereiden
op de eindtoets 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.
Het drempelonderzoek voor groep 8 zal worden afgenomen door juf Lilian.

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.
Wij willen nogmaals benadrukken dat we het van belangrijk vinden dat er van elk gezin iemand
aanwezig is!

Audit
Aanstaande woensdag, 24 januari, zal er een interne audit plaatsvinden op onze school. De auditoren
observeren lessen, voeren gesprekken met leerkrachten en analyseren de schooldocumenten. Na
afloop van de interne audit wordt er een adviesrapport opgesteld over de kwaliteit van onderwijs op
onze school.
Uitgangspunt voor deze audit is het waarderingskader van de inspectie. Het gaat om de volgende
kwaliteitsaspecten.
 Onderwijsproces
 Schoolklimaat
 Onderwijsresultaten
 Kwaliteitszorg en ambitie
 Financieel beheer

Open dagen
Op woensdag 31 januari heeft het Terra open dag. Deze is van 15.00u – 17.00u en van 19.00u –
21.00u.
Het Linde College heeft op 1 en 2 februari Open huis.

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?

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.

Talentontwikkeling
Groep 5 t/m 8 is het hele schooljaar al bezig met talentontwikkeling. Leerlingen hebben elkaar
workshops gegeven en veel van elkaar geleerd. Voortbordurend op de interesses van de leerlingen
hebben we onder andere al een vlogger in de klas gehad.
Wij hebben Ronald Buld mogen uitnodigen voor 2 middagen. Ronald is o.a. gespecialiseerd in het
verbinden van muziek, film en (jezelf) presenteren met de schoolvakken en vooral met de wereld
waarin we leven. Ronald gaat ons op 2 en 9 februari verder helpen met het uitbreiden van de
talenten en die samen met de leerlingen in een prachtig eindproduct verwerken.
http://www.multiebuldtie.nl/MultieBuldtie/HOME.html
Juf Cobie en juf Lilian gaan zich hier in februari in professionaliseren tijdens een cursus 'Ruimte voor
talentontwikkeling'.

Oud papier
Op zaterdag 3 februari 2018 wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Datum
Route West
Route Oost
De Meenthe, Sasweg, PS weg
3 februari 2018
Jonkers
De Boer
Hagoort
Meyer
Meyer
F. Dijkstra

Oudergesprekken
Op donderdagmiddag en –avond 8 februari vinden er oudergesprekken plaats. Deze contactavond is
bedoeld om te praten over de ontwikkeling en vorderingen van uw kind(eren).
We merken dat het steeds lastiger wordt om op basis van uw voorkeuren een planning te maken
voor de oudergesprekken. Vandaar dat u nu kunt aangeven of u voorkeur heeft vóór 18.00u of na
18.45u. Wilt u dit deze week aan de leerkrachten van uw kind(eren) kenbaar maken of via het
volgende email adres directie@obsdelantscheene.nl? We proberen zoveel mogelijk aan uw wensen

tegemoet te komen. Als u niets aangeeft, wordt u ingepland. Kunt u niet op het ingeplande tijdstip,
dan kunt u onderling altijd ruilen.

Schoolvoetbal
Op 11 april wordt het schoolvoetbaltoernooi weer gehouden op het sportpark in Wolvega. Vóór de
voorjaarsvakantie dienen we op te geven of we mee kunnen doen.
Wilt u overleggen met uw zoon/dochter of hij/zij die middag mee kan doen?
Daarnaast zou het fijn zijn als er een (aantal) ouder(s) zijn die een training kunnen verzorgen na
schooltijd, zodat de leerlingen voorbereid het toernooi in kunnen gaan. Kim en Irene hebben
aangegeven het team van de meisjes wel te willen coachen/trainen. Ook op school zal er aandacht
besteed worden aan voetbal. Graag opgeven bij juf Lilian

Stakingen in de noordelijke provincies
Zoals u wellicht heeft vernomen in de media zal er op 14 februari aanstaande weer een stakingsdag
gehouden worden. Als team nemen wij deze week nog het besluit om wel of niet deel te nemen aan
deze staking. U hoort zo spoedig mogelijk van ons.

Onderwijsevaluatie
Op woensdag 21 februari zijn de leerlingen vrij. Het team gaat zich op dat moment bezig houden met
het analyseren van ons onderwijs. “Wat heeft effect? Hoe zijn de scores te verklaren? Welke
aanpassingen moeten we gaan doen?”

Volgende weekjournaal
Eerst volgende weekjournaal zal op maandag 5 februari 2018 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat geen bijlagen

Agenda
Januari
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

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

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

Start school

16
17
21
22
24

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

