Weekjournaal nr. 4

2017-2018

RietNymf groep 1,2,3
Groep 1,2 en 3 zijn afgelopen donderdagmorgen naar de Rietnymf
geweest. Het Thema was:
Alle vogels vliegen
We hebben veren bestudeerd. We hebben ervaren wat er met veren
gebeurt als ze nat zijn en wat als je ze in olie dompelt. Ook hebben we
ze na die tijd weer schoon gemaakt. We hebben plaatjes en twee
filmpjes over vogels gekeken en er over gepraat. Daarna hebben we
veren getekend voor onze map. Het was weer een leuke ochtend.

Kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober was de start van de Kinderboekenweek met als thema “Gruwelijk eng.” Juf Inez
had ervoor gezorgd dat er gruwelijk enge dieren op school kwamen, waarover werd verteld en die
vastgehouden mochten worden. De leerlingen hebben deze week allen een eng verhaal geschreven
en iedere dag werd er om de beurt door leerlingen voorgelezen uit “De Griezels” van Roald Dahl.
Op vrijdag 13 oktober vond de afsluiting plaats. De leerlingen begonnen met een schimmenspel,
gevolgd door 2 verhalen van De Griezels en iedere groep had een lied of dans ingestudeerd.

We hebben het zeer op prijs gesteld dat u met zovelen aanwezig was tijdens deze presentatie.

Project ‘De Veerkieker’ groep 4 en 5
Maandagmorgen gingen de leerlingen van groep 4 en 5 naar de Schrieversronte in Oldeberkoop.
Dit bezoek stond in het kader van het ‘Stellingwarfs’. De leerlingen leerden rijmen in het
Stellingwerfs met Stellingwerfse woorden, maakten een woordrijm van babbele goegies en legden
een Stellingwerfs gedicht in de goede volgorde. De woorden die de leerlingen het meest zijn bij
gebleven zijn; babbele goegies, luddeveduh en diedelen. Vraag ze maar eens naar de betekenis!
Op dinsdag kwam Bas van Domburg in de klas. Hij gaf de leerlingen muziekles. Bij een Stellingwerfs
gedicht maakten de leerlingen achtergrond muziek. Kun je het spannend, hard, vrolijk maken? Wie
geeft de maat aan, wie de melodie? Erg leuk. De leerlingen kijken al heel anders naar filmpjes nu ze
weten hoe achtergrondmuziek tot stand kan komen. Al met al twee leuke, leerzame dagen!

RietNymf groep 4 en 5
Groep 4 en 5 gaan donderdagochtend 19 oktober naar de RietNymf. Het thema van deze keer is
‘alle vogels vliegen’. We vertrekken om 09.15u vanaf school en de leerlingen kunnen om 11.30 weer
worden opgehaald.
Rijders voor deze keer zijn Nicolien en juf Cobie.

Oud papier
Op zaterdag 4 november wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Datum
Route West
Route Oost
De Meenthe, Sasweg, PS weg
4 november
Meyer
Ydema
de Vries
Hoekstra
Ziel
Pen

Zakelijk ouderavond
Noteer alvast in uw agenda:
Maandag 6 november is de zakelijke ouderavond.
De avond start om 19.30.

Schoonmaak dagen
Op maandag 31 oktober en vrijdag 3 november maken we met
elkaar de school schoon. Via de ouderhulplijst hebben al veel
ouders zich opgegeven om te komen helpen, heel fijn.
Als u zich nog niet heeft opgegeven dan kunt u dit nog doen door
een mailtje te sturen naar directie@obsdelantscheene.nl of
doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren).
U kunt kiezen voor de ochtend of middag en 31 oktober voor de
avond van 19.00u tot en met 21.00u.
Wilt u een emmer, schoonmaak doeken en materialen voor het
ramen wassen meenemen?
Het fietsenhok heeft ook een schoonmaak beurt nodig. Hiervoor is het handig om een hoge
drukreiniger mee te nemen.

Herfstvakantie
Volgende week is het herfstvakantie.
We wensen u alvast een fijne week toe met veel
mooie dagen om van de prachtige natuur
te kunnen genieten.

Volgende weekjournaal
Eerst volgende weekjournaal zal op maandag 30 oktober in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlage
1. Sporttoer herfstvakantie

Agenda
Oktober
19
23 - 29
30

09.30u RietNymf groep 4,5 – verspreiding van zaden
Herfstvakantie
Start school

November
4
6
9
14
20
23

Oud papier
Zakelijke ouderavond
10.00u RietNymf groep 7 en 8 – Orgaantwister
Oudergesprekken
Bezoek koloniehof groep 7 en 8
09.30u RietNymf groep 1,2,3 – Een olifant is geen koe

December
5
7
11
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
Februari
3
8
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

Oud papier
Oudergesprekken
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
Juni
5-8

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

4
11
14
18
21

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

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

