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‘Veerkieker’ voor groep 1,2,3
Op donderdagmiddag 5 april zijn we met de groepen 1, 2, 3 naar
Appelscha geweest voor een excursie. Bij
aankomst kregen alle kinderen een sjaaltje om en een petje op. Door de
'schoolmeester' en het 'schoolmeisje' werd er verteld hoe het vroeger op
school was.
Ook mochten we ervaren hoe het was
om met zijn allen de turf op een boot
te laden. We sloten af
met een feestje, lopend door het bos met vlaggetjes.
Het was een leerzame middag.
Ouders bedankt voor het rijden.

Voorleeswedstrijd
Dinsdag 10 april heeft Elise meegedaan de regionale finale van de
voorleeswedstrijd. Elise las prachtig voor en het publiek luisterde aandachtig
naar haar fijne voorleesstem. Helaas werd ze niet de winnaar van de
wedstrijd, maar wij zijn natuurlijk ontzettend trots op haar. Goed gedaan,
Elise!

Schoolvoetbal

Afgelopen woensdag 11 april deden er 2 teams mee van OBS de Lantscheene
met het schoolvoetbaltoernooi. Terwijl de supporters konden genieten van het
prachtige lenteweer, draaiden beide teams mooi in de middenmoot mee. Al met
al een mooie sportieve middag. Coaches bedankt!

Theoretisch en praktisch verkeersexamen
Afgelopen donderdag hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 meegedaan aan het theoretisch verkeersexamen.
Alle leerlingen zijn geslaagd! Van harte gefeliciteerd.
Nu de theorie van het verkeersexamen achter de rug is, vindt op dinsdag 15 mei in Wolvega het praktisch deel van
het verkeersexamen plaats. Dit onderdeel kan echter alleen doorgang vinden wanneer er voldoende ouderhulp langs
de route is om te beoordelen of de jeugd de verkeersregels goed in praktijk brengt. Naast het bestuur en vrijwilligers
van VVN afd. Weststellingwerf hebben we nog vrijwilligers per dagdeel nodig voor de start en voor langs de route.
Opgave graag naar: Albert Bijlsma, Hoofdweg 76A, 8486 GD Oldelamer of bijlsmaunited@ziggo.nl met vermelding
van: school, naam ouder(s) en tel.nummer. Tevens graag vermelden of je ‘s ochtends, ’s middags of de gehele dag
zou willen assisteren.

Unicef loop
Vanavond 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).

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.

Afwezigheid
Juf Marjan is door haar blessure aan haar hamstring zeker deze week nog afwezig. Juf Marga zal haar vervangen.
Juf Cobie is woensdag 16 mei afwezig in verband met de organisatie van het schoolkorfbal.
Woensdag 16 mei en donderdag 17 mei is juf Hanneke afwezig in verband met een directie tweedaagse.

Sportdag
Op vrijdag 20 april doen Obs de Aventurijn, Obs de Lamer en Obs de Lantscheene mee aan de Koningsspelen. Het
belooft weer een leuke, sportieve dag te worden!
Net als vorig jaar beginnen we om 08.45u met de feestelijke opening. We verwachten alle leerlingen dan ook om
08.45u op het schoolplein van Obs de Aventurijn te Munnekeburen.
Om 09.00u gaan de leerlingen van groep 1, 2 en 3 starten met spelletjes op het schoolplein van de Aventurijn. Het
thema van de spelletjes is deze keer ‘beroepen’.
Om 11.00u zijn de groepen 1, 2 en 3 groepen klaar met het ochtendprogramma. Deze leerlingen kunnen dan worden
opgehaald.
Voor limonade en wat lekkers wordt gezorgd.
Om 09.00u start de sportdag voor de groepen 4,5,6,7 en 8. Deze groepen gaan, in tegenstelling tot andere jaren,
verschillende clinics op en om het sportveld doen. Deze ochtend krijgen de leerlingen onder andere de volgende
sporten aangeboden; voetbal, badminton, volleybal, unihockey en korfbal. Ook voor deze groepen is er limonade en
wat lekkers.
Om 12.15u is er een gezamenlijke lunch waarvoor de leerlingen hun eigen lunchpakket meenemen. Het programma
voor de groep 4 t/m 8 loopt na de lunch door tot 14.15u. Deze leerlingen kunnen dan worden opgehaald.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind in sportkleding en op goede sportschoenen naar de sportdag komt? En kom vooral
zelf ook langs om uw kind(eren) aan te moedigen!

Gymlessen na de meivakantie
Volgende week maandag 23 april rijdt de bus voor de laatste keer van dit schooljaar naar de Steense voor onze
gymles.
Na de meivakantie wordt er op de maandagmiddag weer gym op het veld gegeven, mits het weer het toelaat. Wilt u
ervoor zorgen dat uw kind(eren) op de maandagmiddag gepaste sportkleding en schoeisel aan heeft?

Eindtoets groep 8 (herhaling)
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.

Avondvierdaagse 5 juni t/m 8 juni 2018
Van dinsdag 5 juni t/m vrijdag 8 juni wordt in Wolvega weer de jaarlijkse avondvierdaagse gehouden. De organisatie
is, evenals het vorige jaar, in handen van voetbalclub FC Wolvega. De start zal daarom elke avond plaatsvinden vanaf
sportpark De Molenwiek aan de Kruistraat te Wolvega.
Start en finish: sportpark De Molenwiek te Wolvega (Kruistraat).
Start: 5km. 18.15 uur / 10 km: 18.00 uur.
Finish: 5km: plm.19.00 uur / 10 km: plm. 20.00 uur (met uitzondering van vrijdag)
Er hangt, vanaf morgenmiddag, een intekenlijst op school voor de meelopende kinderen en de begeleidende
ouders. U kunt zich tot en met woensdag 25 april opgeven.

Verkeersregelaars
Voor genoemde avondvierdaagse is men wederom op zoek naar verkeersregelaars. Dit jaar moet iedere school
minimaal 3 verkeersregelaars afvaardigen. Voor een instructie tot verkeersregelaar kan men eenvoudig een elearning programma volgen via de computer. U kunt zich opgeven via directie@obsdelantscheene.nl en ontvang de
instructie. Het is ook mogelijk om 1 of 2 avonden te helpen in plaats van alle 4. Opa’s , oma’s , ooms, tantes , buren
iedereen is welkom als verkeersregelaar! Uw hulp wordt bijzonder op prijs gesteld. Bovendien is de veiligheid van de
wandelaars hier mede van afhankelijk.

Schoolkorfbal
Op woensdagmiddag 16 mei is het schoolkorfbaltoernooi op de sportvelden van Leonidas in Noordwolde

De indeling van de teams is als volgt:
De Lantscheene B1:
Lieke
Kamonwan
Sarah
Sven
Max
Leiding: Irene

De Lantscheene B2:
Elise
Maud
Tinco
Yme
Marit
Leiding: Nicolien

De Lantscheene M1:
Jordy
Lynn B
Lynn R
Lobke

De Lantscheene O1:
Sigrid
Friso Jan
Anthony
Elin
Evert
Leiding: Sandra

Leiding: Madelon

De Lantscheene B3:
Rebecca
Ismay
Steffy
Yvette
Leiding: Sabine + Lars

We gaan uiteraard tijdens de gymlessen en op de sportdag nog oefenen. Daarnaast biedt korfbalvereniging Sios in
Wolvega de gelegenheid om te oefenen op de volgende data:
Woensdag 18 april van 15.00u. – 16.00u. voor de groepen 3 en 4
Woensdag 25 april van 15.00u. – 16.00u. voor de groepen 5 t/m 8.
Meedoen aan deze clinics kan individueel, maar ook met een groep.
Wel graag vooraf aanmelden bij bso.potterstraat@doomijn.nl
Zodra het wedstrijdschema binnen is, wordt dit bekend gemaakt.

Blink, methode voor wereldoriëntatie.
We zijn op zoek naar een nieuwe methode voor wereldoriëntatie en daarom experimenteren we de komende
maanden met Blink. De groepen 3 t/m 5 buigen zich momenteel over het thema “De wereld rond.” In het kader van
deze lessen mogen de kinderen uit deze groepen donderdag 19 april een of meerdere voorwerpen meenemen uit
andere landen. Het zou fijn zijn als de kinderen iets kunnen vertellen over het voorwerp.

Nestkastjes
Buurman Henk Jonker is 2 vrijdagmiddagen op school geweest in het kader van de talentmiddagen om de kinderen
van groep 5 t/m 8 kennis te laten maken met zijn talent: timmeren. De kinderen hebben prachtige nestkastjes
getimmerd en geschilderd. Deze zijn nu droog en kunnen mee naar huis worden genomen.
Buurman bedankt!

Koningsdag en meivakantie
Volgende week vrijdag, 27 april, zijn de leerlingen vrij in verband met
Koningsdag. Daarna kunnen ze genieten van twee weken meivakantie.
We zien iedereen graag maandag 14 mei terug op school.

Volgende weekjournaal
Eerstvolgende weekjournaal zal op maandag 14 mei 2018 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlage
1. Uitnodiging publiekscollege

Agenda
April
16
20
24
27
30 -13/5

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

