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Vervanging juf Inge
Zoals het nu lijkt zal na de vakantie meester Ger komen als vervanger voor juf Inge.
Morgenochtend komt meester Ger kennismaken met het team en de leerlingen.

Speurneuzen groep 3,4 en 5
Morgenmiddag gaan de leerlingen van groep 3, 4 en 5 naar de bibliotheek. De leerlingen gaan
speuren naar boeken in de bibliotheek.

Voorleeswedstrijd
Dinsdag 16 februari werd de regionale finale van de voorleeswedstrijd gehouden. De Lantscheene
werd vertegenwoordigd door Elise Ziel. Zij las een stuk voor uit Maisa de dappere Arabie van
Christine Linneweever. Met dit stuk zit ze bij de finalisten die door mochten naar de volgende ronde.
Elise, van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. Succes in de volgende ronde!

Schaken
Afgelopen Zaterdag 17 februari heeft onze school meegedaan aan het Remco Heite schaaktoernooi.
Dit jaar hebben we met twee teams meegedaan. Lantscheene 1 is als 12e geëindigd en Lantscheene 2
als 32e . Een mooie progressie ten opzichte van vorig jaar.
Het was een plezierige en sportieve dag.
Maurik bedankt voor de schaaklessen en de begeleiding tijdens het schaaktoernooi.

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?”

RietNymf groep 7 en 8 (herhaling)
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.

Voorjaarsvakantie
Volgende week is het al weer voorjaarsvakantie. Wat gaan de weken
snel voorbij!
We wensen iedereen een fijne en gezellige week.
Dan zien we elkaar weer op maandag 5 maart.

Thema veiligheid
Op onze school proberen we een sfeer te creëren waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig
voelen.
Na de voorjaarsvakantie gaan we starten met ons thema veiligheid. We gaan 2 weken met de hele
school aandacht besteden aan dit voor onze school zo belangrijke thema. Een van onze kernwaarde
is dan ook dat we een veilige omgeving willen creëren waarin ieder kind zijn talenten kan
ontwikkelen. Voor ons is het belangrijk dat elk kind de aandacht krijgt die het nodig heeft.
De Lantscheene is een veilige plek waarin we respectvol met elkaar en de omgeving omgaan. In een
sfeer van openheid en vertrouwen.
Deze weken staan bol van activiteiten op het gebied van veiligheid. Zo zal de brandweer een bezoek
aan onze school brengen. Daarnaast worden er verschillende gastlessen gegeven aan alle groepen.

Comprix studiedag leerlingen vrij!
Op woensdag 7 maart zijn alle leerlingen vrij van school in verband met een studiedag voor alle
personeelsleden van Stichting Comprix. Dit is de woensdag na de voorjaarsvakantie.

Pannenkoekdag
Op vrijdag 16 maart is het Nationale Pannenkoekdag. Na het succes van voorgaande jaren, willen we
ook dit jaar weer meedoen. Hoe het programma er op deze vrijdag uit komt te zien wordt na de
voorjaarsvakantie bekend gemaakt.
Voor deze dag zijn we alvast op zoek naar pannenkoekenbakkers, die bij hun thuis met een groepje
leerlingen pannenkoeken willen bakken.
Als u wilt helpen graag opgeven bij juf Cobie of via directie@obsdelantscheene.nl

Feestelijke ouderavond
De feestelijke ouderavond van 29 maart zal verschoven worden naar een later te bepalen tijdstip.

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

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlagen
1. Flyer sporttoer voorjaarsvakantie

Agenda
Februari
21
22
26 – 4
maart
Maart
5
7
15
16
21
23
24
30
31
April
2
5
11
16
20
24
26
27
30 -13/5

Mei

Margeochtend – alle leerlingen vrij
10.00u RietNymf groep 7 en 8
Voorjaarsvakantie

Start themaweek veiligheid
Comprix studiedag – alle leerlingen vrij.
09.30u RietNymf groep 1,2,3 – Kikker in de klas
Pannenkoekdag
Open dag
Bezoek gevangenismuseum met ouderen
Oud papier
Lammetjes dag
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
10.30u Paaseieren zoeken op de Manege

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

14
16
17
21
22
24
Juni
5-8
4
11
14

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

15
18
21

Avond4 daagse
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
09.30 Rietnymf groep 4,5 – Bloemen beter bekijken
Feestelijke ouderavond
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

