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Juf Inge
Als team zijn we al enige tijd op de hoogte van het feit dat juf Inge op zoek is naar een nieuwe
uitdaging binnen het onderwijs. Juf Inge heeft haar nieuwe uitdaging gevonden. Zij gaat een nieuwe
groep opstarten bij het SBO It Oerset, een school voor speciaal onderwijs, in Heerenveen.
Dit zal op zeer korte termijn plaatsvinden, namelijk na de voorjaarsvakantie. De laatste werkdag van
juf Inge is op dinsdag 20 februari.
Wij vinden het erg jammer dat juf Inge weggaat, maar we wensen haar veel plezier en succes met
haar nieuwe uitdaging op It Oerset.
Achter de schermen zijn we op dit moment druk bezig met de vervanging voor juf Inge. Zodra hier
meer over bekend is, zullen wij dit met u delen.

Ouderbijeenkomst ‘lage leerlingen aantal Lantscheene’
Dinsdag 6 februari om 20.00u hebben weer een vergadering waarin we de punten, die aangeleverd
zijn bij de MR, verder met elkaar willen gaan bespreken.

Aqua gym
Maandag 12 februari gaan de leerlingen van groep 5, 7 en 8 met kleren aan zwemmen.
Wilt u uw kind(eren) uit de groepen 5, 7 en 8 op deze dag een lange broek, shirt met lange mouwen
en een jas meegeven?

RietNymf groep 1,2,3
De groepen 1,2 en 3 zijn afgelopen donderdag naar de RietNymf geweest. Het thema van deze
natuurles was ‘een koe is geen olifant’. De leerlingen hebben onderzocht waarom een plant een
plant is en een dier een dier.
Als afsluiting hebben de leerlingen nog een dier gemaakt van klei.
Ouders die hebben gereden, bedankt daarvoor.

RietNymf groep 7 en 8
Door de slechte weersomstandigheden kon het voedselketenspel van de RietNymf voor de groepen 7
en 8 op donderdagochtend 18 januari niet doorgaan.
Inmiddels is er een nieuwe datum. Op donderdagochtend 22 februari gaan de leerlingen van groep 7
en 8, mits het weer het toelaat, op de fiets naar de Olde Lamster brug om het voedselketenspel te
spelen. We vertrekken rond 09.30u vanaf school.

Nieuws vanuit de TSO
Vorige week hebben we met de leerlingenraad gesproken over de TSO en vandaag hebben we als
TSO bij elkaar gezeten om te praten hoe het gaat met de TSO bij ons op school.
Met de leerlingenraad en de TSO zijn we gekomen tot een aantal nieuwe afspraken.
Voor elke vakantie willen we weer aandacht besteden aan de tosti-dag, patat-dag, pannenkoek-dag.
De leerlingenraad heeft aangegeven ook graag een gezonde-dag te willen. Nu is de voorjaarsvakantie
in aantocht en gaan we in de week voor deze vakantie aandacht besteden aan een aantal van deze
dagen. Op dinsdag 20 februari zal er een tosti-dag zijn en op donderdag 22 februari is onze eerste
gezonde dag. De leerlingen de overblijven krijgen naast hun eigen meegebrachte brood,
komkommer, wortel, tomaatjes en paprika aangeboden van de TSO.
Daarnaast hebben we het met de leerlingenraad en de TSO gehad over wat neem je voor eten mee
naar school. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde lunch. Een gezonde lunch geeft meer energie!
Wilt u toch iets lekkers meegeven, dan kan dat op onze ‘rommel in de trommel’ dagen. We willen 1x
per maand een ‘rommel in de trommel’ dag organiseren bij de TSO. Op deze dag kunnen de kinderen
die overblijven wat lekkers meenemen in hun trommel.
Op de volgende dagen hebben we een ‘rommel in de trommel’ dag;
 Vrijdag 9 maart
 Dinsdag 3 april
 Donderdag 17 mei
 Maandag 4 juni
 Vrijdag 13 juli
Op dit moment staat Sandra op het overblijfformulier als contact persoon. Vanaf volgende week zal
José contactpersoon worden voor de TSO. Mocht uw kind(eren) willen overblijven dan kunt u José
hierover een berichtje sturen. U kunt José bereiken op het volgende nummer; 06 40258158

Schoolkorfbal
Op woensdagmiddag 16 mei vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats op de sportvelden in
Noordwolde. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen hier aan meedoen. Het is dit jaar voor het
eerst dat alle teams bestaan uit viertallen, zodat alle kinderen intensief meedoen.
We zouden het weer gezellig vinden om er met zoveel mogelijk kinderen naar toe te gaan. Het is een
sportief gebeuren, waarbij ieder actief meedoet en ook de andere teams aanmoedigt.
Wilt u uiterlijk donderdag 15 februari doorgeven aan de leerkrachten of uw kind (eren) aan dit
toernooi mee willen doen?

Staken 14 februari (herhaling)
Zoals u ongetwijfeld allemaal hebt vernomen, zal er in de drie noordelijke provincies op 14 februari
gestaakt worden. Ook zullen, zoals het er nu naar uitziet, vrijwel alle scholen van Comprix hieraan
deelnemen.
We vinden het staken een vervelend middel en hadden dit liever deze keer niet ingezet. Toch zijn wij
met elkaar unaniem van mening dat we door moeten zetten.
In het regeerakkoord staat dat voor de aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs in 2018 10
miljoen euro beschikbaar is. In de drie jaren daarna loopt dat bedrag op tot structureel 450 miljoen
vanaf 2021. 10 miljoen in 2018: dat betekent een bedrag van €1575,- per school!!! Daar kunnen voor
hooguit 2 uurtjes per week een startende onderwijsassistente van betalen!! Is dat voldoende voor de
werkdrukverlichting waar iedere onderwijskracht zo’n behoefte aan heeft? En die laatste 450
miljoen in 2021: Zit het kabinet er dan nog? Voor hetzelfde geld wordt dit dan weer wegbezuinigd.
We hebben daarover nog geen toezegging gekregen.
Vorig jaar is er een loonsverhoging van 1,2 % geweest. Daar de pensioenen nu aangepast gaan
worden, houden we hier in 2018 hooguit €3,- per maand van over. Het primair onderwijs blijft een
van de slechtst betalende sectoren voor hoogopgeleiden. Als de economische voorspoed aanhoudt
en de lonen in de marktsectoren een sprong maken, is het niet uitgesloten dat de salarisachterstand
de komende jaren nog groter wordt. Dat is voor veel studenten een nog grotere reden om niet te
kiezen voor het onderwijs.
De instroom is op dit moment werkelijk belabberd! Invallers zijn er vrijwel niet te krijgen. We zijn blij
als dit wel lukt en anders lossen we het zoveel mogelijk zelf op. Leerkrachten die op hun vrije dag
terugkomen, groepen die verdeeld worden, directie die ingezet wordt. Deze eigen inzet is niet vol te
houden!
We begrijpen dat het voor veel ouders lastig is dat hun kind op de 14e niet naar school kan gaan.
Toch hopen we dat u begrip heeft voor deze actie. We willen immers strijden voor het beste
onderwijs van uw kind.

Onderwijsevaluatie (herhaling)
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 19 februari 2018 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlagen
1. Indeling oudergesprekken 8 februari
2. Playback show

Agenda
Februari
8
12
14
19
21
22
26 – 4
maart
Maart
5
7
15
16
21
24
29
30
April
2
5

Oudergesprekken
Aqua gym
Staken
Aqua gym
Margeochtend – alle leerlingen vrij
10.00u RietNymf groep 7 en 8
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
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

