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Voorleeswedstrijd
17 november hebben alle leerlingen van groep 7 en 8 meegedaan aan de
voorleeswedstrijd. Spannende, grappige en vooral veel paardenverhalen kwamen
voorbij. Winnares Elise mag onze school gaan vertegenwoordigen bij de volgende
voorleesronde. Gefeliciteerd en succes Elise !!

Koloniehof
De bovenbouw is maandag 20 november naar museum de
Koloniehof in Frederiksoord geweest om het unieke verhaal van
de Maatschappij van Weldadigheid te ontdekken. De
Maatschappij is opgericht door generaal Johannes van den
Bosch, om de schrijnende armoede aan het begin van de
negentiende eeuw te bestrijden. In de nieuw te stichten
landbouw koloniën werd werk, huisvesting, scholing en zorg
aangeboden om de stedelijke paupers perspectief op een beter
bestaan te bieden. De leerlingen bekeken ook een
arbeidershuisje en kregen les in een school.

Programmeren
In groep 7 en 8 zijn de leerlingen afgelopen dinsdag, 21 november, gestart met programmeren. De
leerlingen krijgen drie lessen van een aantal studenten van het Friesland College. Tijdens deze lessen
moeten ze met behulp van een IPad een auto laten rijden. Bij de eerste les was het uitvogelen hoe
alles werkt en wat alle knopjes betekenen.

Nieuws vanuit de TSO
Beste ouders,
Met de zakelijke ouderavond zouden we het eten tijdens de TSO bespreken, echter dit zijn we helaas
vergeten. De mening van de kinderen is voor een groot gedeelte, dat wat de ouders meegeven is
gezond. Maar snoepjes horen hier niet bij. Een tosti- of pannenkoeken dag wordt gewaardeerd door
de kinderen.
De regels, zoals opgesteld in de schoolgids, zijn brood, fruit, groenten en drinken. Wanneer er andere
ideeën zijn, kun je dit in de ideeënbus op school doen. Dan kan dit besproken worden met de
leerlingenraad en de leerkrachten.
Groetjes de TSO

Nieuwe borden
Dinsdag 21 november hebben de groepen 4,5 en 7,8 nieuwe touchscreen borden gekregen.

Talentmiddag 25 november
Vrijdagmiddag hebben de leerlingen van groep 5 tot en met 8 hun eigen talenten weer ingezet
tijdens workshops om andere kinderen iets te leren. Vandaag zijn de volgende talenten aan bod
gekomen. Blokfluiten, scouting, acteren/toneel. en techniek (hoe zit een computer in elkaar?)

Doemiddag Terra
Donderdag 30 november zijn we uitgenodigd bij het Terra voor een doe-middag Bij goed weer
vertrekken we om 11.45 uur vanaf school naar Wolvega op de fiets. Op het Terra krijgen we een
lunch aangeboden. De verwachting is dat we rond 15.15 uur weer vertrekken uit Wolvega richting
huis! Juf Lilian gaat mee als begeleiding en juf Inez zal de lessen van groep 7 overnemen.

Sinterklaas
Pietengym
Op maandag 4 december gaan alle kinderen naar de Steense waar
deze middag Pietengym zal worden gegeven. Dat betekent dat groep 1
en 2 ook hun gymschoenen en sportkleding mee moeten nemen.
Sinterklaas komt 5 december op school
We zijn erg blij dat Sint en Piet op 5 december weer bij ons op school
kunnen komen. We hebben deze dag een blokrooster. Dat wil zeggen
dat we gewoon om 8.30u. starten en doorgaan tot 13.30u.
De kinderen hoeven deze dag niets mee te nemen, want de OV zorgt
voor een fruithap en tussen de middag voor een warme hap.

Staken
Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, zullen de basisschool leerkrachten misschien opnieuw
gaan staken. Dit zal zijn op dinsdag 12 december. Mocht het tot een staking komen, dan zal Obs de
Lantscheene wederom meedoen met de staking. De school zal deze dag gesloten blijven.

Vrije middag
Dinsdagmiddag, 12 december, zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiemiddag coöperatieve
werkvormen. Mocht het 12 december tot een staking komen, dan zal de studiemiddag verplaatst
worden naar maandagmiddag 11 december. De leerlingen zijn dan maandagmiddag 11 december
vrij.
Wij houden u op de hoogte omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot de staking en de
cursusmiddag. Uiterlijk 5 december wordt dit besloten.

Oud papier
Op zaterdag 16 december wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Datum
Route West
Route Oost
De Meenthe, Sasweg, PS weg
16 december
Jens de Boer
Aiamsaard
Bosma
Rijkers
Ruiter
F. Dijkstra

RietNymf groep 4 en 5
De groepen 4 en 5 gaan donderdagochtend 7 december naar de RietNymf. Het thema van deze keer
is ‘Uitgestorven dieren”. We vertrekken om 09.15u vanaf school.
Kim heeft zich opgegeven om te rijden.

Volgende weekjournaal
Eerst volgende weekjournaal zal op maandag 11 december in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlage
1. Uitnodiging publiekscollege

Agenda
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

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

Februari
3
8
21
26 – 4
maart
Maart
5
7
15
16
21
24
29
30

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

April
2
5
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
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

