Weekjournaal nr. 2
Schoolreis

2018-2019

Donderdag 13 sept zijn de groepen 1 tot en met 5 naar het Sprookjeshof in Zuidlaren geweest
We hebben eerst wat met elkaar gedronken , met een koekje erbij. Toen konden de kinderen heerlijk spelen in de
speeltuin. Om kwart over 12 was er patat en een snack. Daarna zijn we bij de sprookjes langs geweest. Daarna was
het tijd om het grote kasteel in te gaan en hebben we ons daar kostelijk vermaakt (groot en klein ) in een grote
indoor speeltuin. We hebben een hele fijne dag gehad met elkaar.

Meester Ger
Tijdens het schoolkamp heeft meester Ger een enkelbreuk opgelopen. Hierdoor zal hij in ieder geval deze week niet
op school aanwezig zijn. De vervanging voor de bovenbouw, voor deze week, zal zoveel mogelijk intern worden
opgelost.

Week tegen pesten
Vandaag is de week tegen pesten gestart. Op verschillende momenten deze week zullen wij daar op verschillende
manieren aandacht aan gaan besteden.

Container
Vanaf vanmiddag staat er een grote container op het schoolplein. Wij zullen deze zoveel mogelijk na schooltijd vullen
met oude materialen en meubelen. Woensdagmiddag wordt de container weer opgehaald.

Informatieavond
Op woensdagavond 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 zal juf Inez wat vertellen over het werken in groep 3,4,5.
Door de enkelbreuk van meester Ger zal de presentatie van groep 6 – 8 voor deze avond komen te vervallen en
worden verplaatst naar een nader te bepalen tijdstip. Ger zal de nieuwe datum communiceren met de ouders van de
groepen 6 en 8.

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.

Sportdag groep 8
Op vrijdag 21 september aanstaande zal de derde editie van Comprix in beweging plaatsvinden. Deze dag komen
bijna alle leerlingen van de groepen 8 van onze 40 basisscholen in actie, de ene helft in Wolvega, de andere helft in
Gorredijk. De leerlingen sporten in de sportkleding van de school, deze krijgen ze in de week voorafgaand aan de
sportdag. Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen fruit, lunch en drinken meeneemt. Het is handig om een flesje
mee te nemen die bijgevuld kan worden met water. De leerlingen die in Wolvega wonen mogen op eigen
gelegenheid (fiets) naar de sporthal van het Lindecollege komen en/of naar huis, graag even doorgeven aan juf
Lilian.
Het schema is als volgt:
08.15 !
Vertrek vanaf school op de fiets
8.45
Aankomst scholen op locatie van de eerste clinic (+ gereed maken)
9.00 – 9.45
Ronde 1 Aikido sporthal Lindecollege
10.00 – 10.45
Ronde 2 Skeeleren Olde Steense (eigen skeelers mogen mee)
11.00 – 11.45
Ronde 3 Freerunning Olde Steense
12.00
Alle scholen verzamelen in zaal Victoria Park
12.10
Lunch
12.30
Afsluiting
13.00
Terug op school, leerlingen mogen naar huis
De sportdag gaat altijd door. Bij slecht weer zal er een aanpassing in het programma plaatsvinden. Voor de sporten
die onze leerlingen gaan doen zijn binnen/zaalschoenen nodig. Gelieve geen schoenen mee te geven die buiten
gedragen zijn.
Het belooft een uitdagende en avontuurlijke sportdag te worden, mochten jullie belangstelling hebben
ouders/verzorgers zijn van harte welkom om een kijkje te nemen in de sporthal. Welke ouder wil de heenweg mee
fietsen van school naar het Lindecollege en/of de terugweg mee willen fietsen van het Victoriapark naar school?
Graag opgeven bij juf Lilian.

Ouderhulplijst
Alle data van de verschillende activiteiten die dit schooljaar op het programma
staan zijn binnen.
Deze data gaan we verwerken in de ouderhulplijst. Einde van deze week kunt u de
ouderhulplijst verwachten.

Kinderpostzegels
De leerlingen van groep 6 en 8, gaan woensdag 26 september weer van start met de
jaarlijkse kinderpostzegel actie. De kinderen gaan op pad tijdens de actie voor een
goed thuis voor ieder kind.
De opbrengst gaat bijvoorbeeld naar:
o Projecten voor pleeggezinnen in Nederland; bijvoorbeeld het mogelijk maken van een verbouwing waardoor
kinderen uit één gezin bij elkaar kunnen blijven wonen.
o Het tegengaan van kindhuwelijken en kinderarbeid, zodat alle kinderen naar school kunnen;
o Projecten voor kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen maar bijvoorbeeld
noodgedwongen, samen met hun moeder, in de vrouwenopvang verblijven

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.

Dierendag
4 oktober is een dag waarop de dieren in het zonnetje worden gezet. Al jarenlang is het op de Lantscheene traditie
voor de leerlingen om ‘s morgens met hun echte (huis)dier op het plein samen te komen. Ook dit jaar staat het op
het programma. Vindt uw kind het leuk om met zijn/haar echte huisdier op het plein te komen, dan is dat mogelijk
mits u zelf als begeleider aanwezig bent. Natuurlijk mogen de leerlingen ook ieder een handzame knuffel mee naar
school nemen. Tussen 8.15 uur en 8.45 uur bent u samen met uw zoon/dochter en het lievelingsdier van uw kind van
harte welkom op het schoolplein van de Lantscheene. Daarna gaan de echte dieren weer naar huis en zullen de
leerlingen en hun knuffels naar binnen gaan.

Volgende weekjournaal
Het volgende weekjournaal van schooljaar 2018 - 2019 zal op maandag 1 oktober 2018 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat geen bijlagen.

Agenda
september
19
Informatieavond 19.00u – 20.05u
21
Comprix sportdag groep 8
25
Startgesprekken groep 4 t/m 8 14.30u – 20.00u
Oktober
1
3
4
11
12
15
19
22 - 28
29

November
8
12
13
14
15/16
19
22
26
December
5
10
11
14
20
24

Weekjournaal
Start Kinderboekenweek
Dierendag
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema herfst/dier
Einde Kinderboekenweek
Weekjournaal
Groep 6 – 8 voorstelling ‘Peter en de Wolf’
Herfstvakantie
Start school
Weekjournaal

11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema herfst/dier
Weekjournaal
Drempelonderzoek
Studiedag; alle leerlingen vrij
Sprookje
Oudergesprekken – sociaal emotionele ontwikkeling
11.00u RietNymf groep 6 – 8 – thema herfst/dier
Weekjournaal

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

Januari
7

31

Start school
Weekjournaal
Start toetsweek 1
11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema winter/mens
Start toetsweek 2
Weekjournaal
11.00u RietNymf groep 6-8 – thema winter/mens

Februari
4
7
9
14
18 - 24
25

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

Maart
11
14
20
25

Weekjournaal
11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema lente/plant
Open dag
Weekjournaal

14
17
21

April
8
10
11
12
15
19
21 - 22
23
25
27
29 – 5 mei

Weekjournaal
Schoolvoetbal
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema lente/plant
Koningsspelen
Laatste keer gym in de Steense
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Pasen
Eindtoets Route 8
Weekjournaal
11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema lente/plant
Koningsdag
Meivakantie

Mei
6
14
15
16
20
30 - 31
Juni
3
6
9 - 10
11 - 14
11
17
20
Juli
1
8
11
12
13

Start school
Weekjournaal
Oudergesprekken groep 8 n.a.v eindtoets
Schoolkorfbaltoernooi
11.00u RietNymf groep 6-8 – thema zomer / milieu
Weekjournaal
Hemelvaart

Start toetsweek 1
Weekjournaal
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema zomer / milieu
Pinksteren
Avondvierdaagse
Start toetsweek 2
Start toetsweek 3
Weekjournaal
11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema zomer / milieu

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

