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Museumbezoek
De Leerlingen zijn vrijdag 23 maart op uitnodiging van plaatselijk belang, naar het PIT veiligheidsmuseum geweest.
Samen met de ‘ouderen’ uit het dorp mochten de leerlingen het museum ontdekken. In het interactieve museum
konden de leerlingen onder andere brandjes blussen en in verschillende wagens van verschillende hulpdiensten.
Ook hebben de leerlingen hun skelterrijbewijs gehaald en een kijkje nemen in een cel. Op de terugweg werden de
leerlingen en ‘ouderen’ getrakteerd op een lekker ijsje.
Plaatselijk belang Sonnega/Oldetrijne bedankt voor deze leuke en leerzame dag.

Lammetjes dag
Zaterdag 24 maart was onze jaarlijkse lammetjes dag.
De bezoekers van de Lammetjes dag konden oa. lammetjes aaien,
uilenballen pluizen, en Paasknutsels maken. Daarnaast waren er een
aantal leerlingen aanwezig die rondleidingen verzorgden. Het
beloofde een prachtige dag te worden en dat was het ook.
De Lammetjes dag werd
druk bezocht. Er was
veel belangstelling voor
onze school. Oa. oud
leerlingen, gezinnen van andere dorpen en nieuwe gezinnen die in ons
dorp komen wonen hebben een bezoek gebracht aan de lammetjes dag.
Via dit weekjournaal willen we iedereen bedanken die mee heeft geholpen
om lammetjes dag 2018 tot een succes te maken.

‘Veerkieker’ voor groep 1,2,3
In het kader van Veerkieker gaan de leerlingen van groep 1,2 en 3 op donderdag 5 april naar een interactieve
theatervoorstelling in Appelscha. De groepen 1, 2 en 3 maken het werken in de turf mee, door erover te spelen.
We worden daar om 13.00 uur verwacht en het duurt ongeveer tot 14.30u. We vertrekken om kwart over 12 van
school. We eten met de leerlingen op school. Wilt u uw kind een lunchpakket meegeven?
We zijn om kwart over 3 wel weer terug op school.
Voor het vervoer zorgen Marjan, Sandra, Neeltje en Ger.

Theoretisch verkeersexamen
Aanstaande donderdag, 5 april, doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan het theoretisch verkeersexamen.
Wij wensen de leerlingen van groep 7 en 8 heel veel succes!

School van de week
Onze school is vrijdag 6 april en zaterdag 7 april ‘school van de week’ bij zwembad De Steense te Wolvega. De
leerlingen kunnen dan voor 2 euro zwemmen.

Rapporten
Denkt u nog even aan het inleveren van de rapporten.

Wereldoriëntatie methode
Dit schooljaar gaan we op zoek naar een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. We hebben twee presentaties
gehad van verschillende methoden; de methode faqta en de methode Blink. Faqta hebben we al mogen uitproberen.
Nu gaan we starten met het uitproberen van de methode Blink.
Daarbij hoort een infobrief voor de ouders van de middenbouw, zodat u op de hoogte bent van welke activiteiten er
in de klas aan bod komen. Deze brief is als bijlage toegevoegd.

Sportkleding
Volgende week worden de schoolshirts uitgedeeld voor schoolvoetbal. De kinderen kunnen de shirts thuis houden
als ze meedoen aan het korfbaltoernooi en de avondvierdaagse.

Overblijf
Elke schooldag kan uw kind overblijven. U kunt dit op een papier in de hal van school noteren. De overblijfkrachten
regelen het overblijven en houden toezicht tussen 11.50 uur en 12.50 uur. De leerlingen die niet overblijven zijn
vanaf 12.50 uur welkom op school.

Unicef loop
Op maandagavond 16 april a.s. vindt tussen 19.00 en 20.00 uur de tweejaarlijkse Unicefloop plaats. De sponsorloop
wordt gehouden op de sportvelden in Munnekeburen.
We verwachten de leerlingen van groep 5, 7 en 8 om 18.45u op het sportveld. Voor het stempelen zijn we nog op
zoek naar ouders die willen assisteren. Wilt u helpen met stempelen, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van
uw kind(eren).
In tegen stelling tot eerdere berichtgeving krijgen de leerlingen vandaag de sponsorkaart mee naar huis. De
leerlingen hebben tot vrijdag 13 april de tijd om sponsoren te zoeken. De kaarten moeten vrijdag de 13e weer op
school zijn.

Programmeren groep 3,4,5
Op dinsdag 17, 24 april en 15 mei gaan de leerlingen van groep 3, 4 en 5 programmeren. Een aantal studenten van
het Friesland College komen bij ons op school om met de leerlingen te programmeren.

Schoolvoetbal
Woensdagmiddag 11 april 2018 is er weer het schoolvoetbaltoernooi. We hebben weer twee zeventallen (jongens
en meisjes) op kunnen geven. Als coach voor de meisjes hebben Kim en Irene zich opgegeven. Wieger Schraa is de
coach voor de jongens.
Als bijlage het programma van deze middag.

Sportdag
Vrijdag 20 april vindt de jaarlijkse sportdag plaats met Obs de Lamer en Obs de Aventurijn.
De leerlingen worden om 8:45 uur op het schoolplein van Obs de Aventurijn te Munnekeburen verwacht. De
groepen 1 tot en met 3 starten om 09.00 met spelletjes op het schoolplein en de groepen 4 tot en met 8 hebben, in
tegenstelling tot andere jaren, verschillende clincis op en om het sportveld. Omdat we dit schooljaar voor de
bovenbouw gekozen hebben voor clinics zal er voor de bovenbouw weinig ouderhulp nodig zijn.
Om 11.00uur zijn de groepen 1, 2 en 3 groepen klaar met het ochtendprogramma. Deze groepen kunnen dan
worden opgehaald.
Het programma voor de groep 4 t/m 8 loopt door tot 14.15u. Deze leerlingen kunnen dan worden opgehaald.
De volgende ouders hebben zich opgegeven voor hulp tijdens de sportdag; Brenda, Madelon, Kim, Sandra, familie
Hoffmann, familie Thomas en José. Mocht u beslist niet kunnen deze ochtend, wilt u dit dan doorgeven aan de
leerkracht van uw kind(eren)?
Volgende week krijgt u nog een uitgebreide informatiebrief omtrent de sportdag.

Eindtoets groep 8
Dinsdag 24 april zal de centrale eindtoets van groep 8 worden afgenomen. Op onze school maken de leerlingen de
eindtoets van A-vision, route 8.
Deze toets zal ongeveer 1 ochtend in beslag nemen, met eventuele uitloop naar de middag. De leerlingen van groep
8 blijven deze dag over. Wilt u uw kind een lunchpakket meegeven voor deze dag? De leerlingen eten met de
leerkracht in het lokaal.

Volgende weekjournaal
Eerst volgende weekjournaal zal op maandag 16 april 2018 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlage
1. Draaidagen Woudagemaal
2. Ouderbrief Blink
3. Programma schoolvoetbal

Agenda
April
2
5
11
16
20
24
27
30 -13/5

Tweede Paasdag
Theoretisch verkeersexamen
Bezoek Theater en Hoolten Klinte groep 1,2 en 3
Schoolvoetbal
Unicefloop
Koningsspelen
Eindtoets route 8
Koningsdag – alle leerlingen vrij
Meivakantie

Mei
14
16
17
21
22
24
26

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
Oud papier

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
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

