Weekjournaal nr. 1
Start nieuwe schooljaar

2018-2019

De verhalen van de fijne vakanties zijn weer uitgebreid besproken in de klassen. Zo te horen zijn deze omgevlogen.
We hopen dat u net als uw kinderen heeft genoten van deze vrije weken. Nu staan we dan ook weer uitgerust en
enthousiast klaar voor het nieuwe schooljaar. We zijn het jaar vanmorgen al goed gestart. De leerlingen werden
ontvangen door een big, de wolf en roodkapje. Daarna werd er een sprookje voorgelezen over deze drie figuren. Een
mooie start van het schooljaar en tevens van ons thema sprookjes.
Er zijn wel enkele veranderingen ten opzichte van het vorige schooljaar. Zo starten we dit schooljaar met het
continurooster, hieronder nogmaals het rooster;
Model continurooster groep 1 en 2
Start school
Maandag
08.30u
Dinsdag
08.30u
Woensdag
08.30u
Donderdag
08.30u
Vrijdag
08.30u

Pauze
10.15u – 10.30u
10.15u – 10.30u
10.15u – 10.30u
10.15u – 10.30u
10.15u – 10.30u

Eten/Pauze
12.00u – 12.30u
12.00u – 12.30u
12.00u – 12.30u
12.00u – 12.30u
n.v.t.

Einde school
14.00u
14.00u
14.00u
14.00u
12.00u

Model continurooster groep 3 t/m 8
Start school
Maandag
08.30u
Dinsdag
08.30u
Woensdag
08.30u
Donderdag
08.30u
Vrijdag
08.30u

Pauze
10.15u – 10.30u
10.15u – 10.30u
10.15u – 10.30u
10.15u – 10.30u
10.15u – 10.30u

Eten/Pauze
12.00u – 12.30u
12.00u – 12.30u
12.00u – 12.30u
12.00u – 12.30u
12.00u – 12.30u

Einde school
14.00u
14.00u
14.00u
14.00u
14.00u

Daarnaast zullen we de talentontwikkeling verder uitbouwen voor alle leerlingen van onze school. Op
woensdagmiddag en vrijdagmiddag zullen wij door middel van hoeken hier aandacht aan gaan besteden. Ook gaan
we starten met een nieuwe methode voor wereld oriëntatie, namelijk Faqta.
Voor groep 3,4,5 starten we eerst met een invaller, juf Gerda Geugien. De toestand van de vader van juf Cobie is
deze vakantie achteruit gegaan, zodat juf Cobie nog gebruik maakt van haar recht op zorgverlof.
Ook hebben we nieuwe leerlingen op school gekregen; Cas, Arwen, Danique, Rose en Janne. We wensen deze
leerlingen een fijne tijd bij ons op school.

Oud papier
8 september is de eerste oud papier rit na de zomervakantie. De rijders zijn deze keer;
Datum
Route West
Route Oost
De Meenthe, Sasweg, PS weg
8 september 2018
Hoekstra
Jonkers
Meyer
Hagoort
Jens de Boer
Hof

Formatie schooljaar 2018– 2019
De bezetting en de verdeling van de groepen is iets veranderd ten opzichte van vorig schooljaar. Zo gaan we dit
schooljaar werken met een combinatiegroep 1-2, een groep 3,4,5 en een groep 6, 8.
Het schema is als volgt;
Formatie schooljaar 2018 - 2019
Maandag

Groep 1 en 2
Marlou
Groep 3, 4, 5
Inez
Groep 6 en 8
Ger
Ondersteuning

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Marjan
Inez
Ger
Lilian

Marjan
Cobie
Ger
Inez

Marjan
Cobie
Ger
Inez

Marjan
Cobie
Lilian

Groep 1 en 2 zijn op de vrijdagmiddag om 12.00u vrij.
Juf Lilian en juf Inez zullen op de dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend aanwezig zijn voor extra
ondersteuning in de verschillende groepen. Dit om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van
onze leerlingen.
Juf Lilian heeft op dinsdagmiddag en woensdag haar ib- uren. Zij zal deze dagen verdelen over zowel de Lantscheene
als de Lamer.
Omdat wij als school willen wij aansluiten bij de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen zullen wij vanaf
schooljaar 2018 – 2019, samen met de Aventurijn te Munnekeburen en Obs de Lamer een plusklas gaan opstarten.
Deze plusklas wordt gedraaid door juf Lilian en zal op de donderdag zijn.

Informatieavond
Op maandagavond 19 september organiseren we een informatie avond voor ouders. Een informatieve avond waarin
de leerkrachten u zullen vertellen hoe we werken in de klas van uw kind(eren).
Van 19.00u – 19.30u gaan juf Marjan en juf Marlou vertellen over het reilen en zeilen in groep 1 en 2.
Vanaf 19.35u – 20.05u zullen juf Inez en juf Cobie wat vertellen over het werken in groep 3,4,5 en als laatste gaan
meester Ger en juf Lilian, van 20.10u – 20.40u, u meer vertellen over hoe we werken in de bovenbouw.
Wij hopen natuurlijk op uw komst!!

Startgesprekken
Daarnaast starten we dit schooljaar met de zogenaamde startgesprekken. Op 25 september wordt u uitgenodigd om
samen met uw kind(eren) in gesprek te gaan met de leerkracht. De zomervakantie wordt natuurlijk besproken, maar
ook verwachtingen naar elkaar kunnen worden uitgesproken. Belangrijke informatie voor het komende schooljaar
kunt u dan delen met de leerkracht. Uw kind(eren) worden bewust betrokken bij het gesprek, omdat zij als geen
ander kunnen aangeven wat ze nodig hebben om zich prettig te kunnen voelen en om succesvol te kunnen zijn.

Schoolkamp
Evenals de afgelopen jaren gaat de bovenbouw aan het begin van het schooljaar weer op kamp. Dit doen
we heel bewust, zodat de groep naar elkaar toe groeit en dit een fijne basis vormt voor de rest van het
schooljaar. Groep 6 en 8 zullen op 12, 13 en 14 september op kamp gaan naar Ameland. De begeleiding
wordt verzorgd door meester Ger, juf Lilian en Arthur.

Schoolreis
De groepen 1 t/m 5 gaan donderdag 13 september op schoolreis naar sprookjeshof Zuidlaren.
De informatiebrief met vertrek- en eindtijden en andere belangrijke informatie wordt op het eind van deze week aan
de kinderen meegegeven. We gaan met auto’s naar Zuidlaren en we zijn nog op zoek naar 1 of 2 rijders. Mocht je
deze dag mee willen dan graag doorgeven aan juf Marjan of juf Inez.

Gymnastiek
Komende maandag, 10 september, gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 voor het eerst dit schooljaar gymnastieken
in de Steense in Wolvega. De bus vertrek om 12.15 bij school. Zou u de leerlingen in het vervolg op maandag
gymkleding, stevige gymschoenen en een handdoek mee willen geven voor het douchen?
De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen dagelijks. Van deze leerlingen zouden we graag gymschoenen op school
willen hebben. Op woensdag gymt groep 3 ook nog regelmatig mee. Graag voor hen op deze dag ook gymschoenen
meegeven. Het is ook mogelijk om een paar extra schoenen voor deze kinderen op school te leggen.

Sportdag groep 8
Op vrijdag 21 september komen alle leerlingen van de groepen 8 van de scholen van stichting Comprix in actie, de
ene helft in Wolvega, de andere helft in Gorredijk.
Zoals al duidelijk wordt via de naam van de dag, ‘Comprix in beweging’, staat deze dag helemaal in het teken van
bewegen, maar dat is het niet alleen. Deze dag staat ook in het teken van kennismaking en ontmoeten.
Kennismaking met elkaar, elkaar ontmoeten, maar ook kennismaken met een grote diversiteit aan sporten, sporten
die niet wekelijks op het gymnastiek rooster van de scholen staan

Rapporten en luizenzakken
Mocht u nog rapporten van uw kind(eren) thuis hebben, zou u deze dan mee willen geven naar school? Indien er
luizenzakken thuis zijn, graag deze ook meegeven.

Volgende weekjournaal
Het eerste weekjournaal van schooljaar 2018 - 2019 zal op maandag 17 september 2018 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1 Rondje Lindewijk

Agenda
september
3
Start schooljaar – thema week sprookjes
Weekjournaal
Luizencontrole
10
Start gymmen in de Steense
Thema week sprookjes
12,13,14
Schoolkamp groep 6 - 8
13
Schoolreis groep 1 t/m 5
17
Weekjournaal
19
Informatieavond 19.00u – 20.30u
21
Comprix sportdag groep 8
25
Startgesprekken groep 4 t/m 8 14.30u – 20.00u
Oktober
1
3
4
12
15
19
22 - 28
29

Weekjournaal
Start Kinderboekenweek
Dierendag
Einde Kinderboekenweek
Weekjournaal
Groep 6 – 8 voorstelling ‘Peter en de Wolf’
Herfstvakantie
Start school
Weekjournaal

November
12
13
14
15/16
19
26
December
5
10
11
14
20
24
Januari
7
14
21

Weekjournaal
Drempelonderzoek
Studiedag; alle leerlingen vrij
Sprookje
Oudergesprekken – sociaal emotionele ontwikkeling
Weekjournaal

Sinterklaas
Weekjournaal
Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs te Munnekeburen voor ouders en
leerlingen
Herdenking monument
Kersviering
Start kerstvakantie

Start school
Weekjournaal
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Weekjournaal

Februari
4
7
9
14
18 - 24
25

Weekjournaal
Studiedag – alle leerlingen vrij
Remco Heite schaaktoernooi
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Weekjournaal

Maart
11
20
25

Weekjournaal
Open dag
Weekjournaal

April
8
10
12
15
19
21 - 22
23
27
29 – 5 mei
Mei
6
14
15
20
30 - 31
Juni
3
9 - 10
11 - 14
11
17

Juli
1
8
11
12
13

Weekjournaal
Schoolvoetbal
Koningsspelen
Laatste keer gym in de Steense
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Pasen
Eindtoets Route 8
Weekjournaal
Koningsdag
Meivakantie

Start school
Weekjournaal
Oudergesprekken groep 8 n.a.v eindtoets
Schoolkorfbaltoernooi
Weekjournaal
Hemelvaart

Start toetsweek 1
Weekjournaal
Pinksteren
Avondvierdaagse
Start toetsweek 2
Start toetsweek 3
Weekjournaal

Studiedag – alle leerlingen vrij
Weekjournaal
Oudergesprekken
Weekjournaal
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag – alle leerlingen 12.00u vrijdag
11.30u uitglijden groep 8
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

