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RietNymf groep 4 en 5
Voor de herfstvakantie hebben de
groepen 4 en 5 les gehad over de
zaadverspreiding. Allereerst moesten de
kinderen buiten minstens 3 verschillende
zaden zoeken. Daarna werden alle zaden
bij elkaar gelegd en gegroepeerd. Na een
instructie over soorten verspreiding,
moesten de leerlingen de zaden
hergroeperen. Ook moest ieder groepje
een zaad of vrucht uitkiezen en een korte
prestentatie voor de groep verzorgen. De nodige werkbladen werden verwerkt en in hun eigen map
gestopt. Het was wederom een hele leerzame en gezellige ochtend.

Vlogger Darshan
Vrijdagmiddag voor de herfstvakantie kregen we bezoek van de
Friese OV-vlogger Darshan Boerema
https://www.youtube.com/user/iPlaithyGames
Dit schooljaar zijn we gestart met talentontwikkeling in de
groepen 5 tot en met 8. De leerlingen hebben elkaar enthousiast
gemaakt over elkaars talenten door middel van workshops. Zo is
er ook een workshop vloggen gegeven. Om aansluiting te vinden
bij de interesse van de leerlingen hebben we Darshan bereid
gevonden om op school te komen om in gesprek te gaan met de
leerlingen over vloggen. Zo is er besproken wat je kunt bereiken
met vloggen en hoe je het positief kunt inzetten. Er werd ook een
quiz gehouden om de kennis van vloggen te testen.

Schaken
Een aantal leerlingen van de bovenbouw zullen op zaterdag 17 februari 2018 onze school
vertegenwoordigen bij het Remco Heite Schaaktoernooi te Wolvega.
Vanaf volgende week, maandag 6 november, zullen de schaaklessen met Maurik weer van start gaan.

Schoonmaak dagen
Vandaag, 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.

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.

Week van respect
Van 6 tot en met 12 november is het de week van respect. Het thema van dit jaar is ‘Samen bouwen

aan een Respectzone’. Op verschillende momenten in deze week zullen wij aandacht besteden aan
de week van het respect. Zo zal de wethouder op dinsdagmiddag 7 november een bezoek brengen
aan de leerlingen van de bovenbouw. De wethouder gaat met de leerlingen in gesprek over het
onderwerp respect.

RietNymf groep 7 en 8
Donderdagochtend 9 november gaan de leerlingen van groep 7 en 8, mits het weer het toelaat, naar
de RietNymf. Het thema van deze keer is orgaantwister.
We vetrekken rond 09.30u uur van school.

Oudergesprekken
Op dinsdagmiddag en –avond 14 november vinden er oudergesprekken plaats. Als u voorkeur heeft
voor de middag of avond kunt u dat deze week aan de leerkrachten van uw kind(eren) kenbaar
maken of via de mail aangeven. We proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Sprookje
Ook dit jaar wordt er weer een Sinterklaassprookje opgevoerd in het dorpshuis van Ter Idzard. En net
als in voorgaande jaren zal juf Marjan hier een rol in spelen. Juf Marjan wordt vervangen door juf
Inez.
De leerlingen van groep 3,4 en 5 zijn op donderdagmiddag 16 november aan de beurt om te komen
kijken. Ze worden om 12.50 uur verwacht in Dorpshuis de Bult in Ter Idzard en hoeven dus niet eerst
naar school te komen. Om 13.00 uur zal het sprookje beginnen. De verwachte eindtijd ligt op
ongeveer 15.30 uur. U kunt uw kinderen dan weer ophalen. Vanwege het groot aantal leerlingen dat
ook van andere scholen aanwezig is, is het voor de ouders niet mogelijk ook te kijken.

Voorleeswedstrijd
Vrijdag 17 november doen alle leerlingen, van groep 7 en 8, mee aan de voorleeswedstrijd. De
kinderen lezen een fragment voor uit een zelf gekozen boek.
De lezers worden beoordeeld door een echte jury. De winnaar vertegenwoordigt onze school in de
regionale voorleeswedsrijd

Volgende weekjournaal
Eerst volgende weekjournaal zal op maandag 13 november in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlage
1. Stukken zakelijke ouderavond

Agenda
November
4
6
9
14
20
23
December
5
7
11
12
16
20
22
25

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

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

