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RietNymf groep 3,4,5
Donderdag 8 november hebben de leerlingen van de
groepen 3, 4 en 5 weer een les gevolgd bij de RietNymf.
Deze les ging over de indeling van het dierenrijk. Na een
stukje theorie gingen de leerlingen buiten diertjes zoeken
en met behulp van een zoekkaart de juiste naam erbij
vinden.

Nationaal Schoolontbijt
Afgelopen vrijdag, 9 november, hebben de leerlingen
meegedaan aan het nationaal schoolontbijt. Naast dat we
heerlijk hebben gegeten met elkaar, zijn de leerlingen zich
ook bewust geworden van het belang van een gezond
ontbijt.

Drempelonderzoek
De leerlingen van groep 8 zijn het traject van de advisering voor het voortgezet onderwijs ingaan. Op dinsdag 13
november zal het drempelonderzoek worden afgenomen bij groep 8. Het drempelonderzoek wordt niet meer
gebruikt als eindtoets, maar om de leerlingen voor te bereiden op de eindtoets van A-Vision die we zullen afnemen
in april 2019. Naast de voorbereiding is dit ook een mooi moment om de ontwikkeling van de leerlingen van groep 8
nog beter in beeld te krijgen.

14 november studiedag
Op woensdag 14 november zijn alle leerlingen vrij in het kader van een studiedag samen met de collega’s van de
Lamer. Deze dag staat in het teken van sociale veiligheid op school.

Sprookje
Dit schooljaar wordt voor de allerlaatste keer het Sinterklaassprookje opgevoerd in het dorpshuis van Ter Idzard. Net
als in voorgaande jaren zal juf Marjan hier een rol in spelen. Juf Marjan wordt vervangen door juf Klaasje.
De leerlingen van groep 3,4,5 en 6 zijn op donderdagochtend 15 november aan de beurt om te komen kijken. De
leerlingen worden om 08.50 uur verwacht in Dorpshuis de Bult in Ter Idzard en hoeven dus niet eerst naar school te
komen. Om 09.00uur zal het sprookje beginnen. De verwachte eindtijd ligt op ongeveer 11.15u.
We zijn op zoek naar ouders die de leerlingen om 11.15u kunnen halen en weer naar school willen brengen. U
kunt zich opgeven bij juf Inez of Juf Cobie. Wij zijn nog op zoek naar 4 chauffeurs.

Oudergesprekken
Als bijlage de indeling voor de oudergesprekken op maandag 19 november en dinsdag 20 november. Past een
tijdstip U niet, dan mag U onderling ruilen. Wilt u de leerkracht hierover informeren?
De leerlingen van groep 6 en 8 mogen aanwezig zijn bij de oudergesprekken.

Sinterklaas
Op woensdag 5 december zullen Sinterklaas en zijn Piet een bezoek aan de Lantscheene brengen. We verwachten de
Sint rond 11.00 uur op school. Nadat de Goedheiligman en Piet zijn verwelkomd, zullen ze in het speellokaal de
groepen ontvangen.
De leerlingen krijgen in de kleine pauze een lekkere traktatie. De leerlingen hoeven dus fruit mee naar school.
De leerlingen van de groepen 6 en 8 hebben van Sint de opdracht gekregen om mee te helpen met de pakjes en
surprises. Deze week zullen de leerlingen van de groepen 6 en 8 daarvoor lootje gaan trekken.
Woensdagochtend vóór half 9 mogen de surprises in een vuilniszak of doos in de klas worden gebracht en daar op
de pakjestafel worden geplaatst. Denk om je gedicht en vergeet niet de naam van de ontvanger op het cadeau te
zetten!
Maandagmiddag 3 december is er pietengym voor alle leerlingen. De groepen 1 en 2 gaan deze maandag ook mee
naar te gymmen in de Steense.

RietNymf groep 6 en 8
Groep 6 en 8 gaan donderdagochtend 22 november naar de RietNymf. Het thema van deze keer is herfst/dier. De
leerlingen vertrekken om 10.30u op de fiets vanaf school.
Nicolien heeft zich opgegeven om mee te fietsen.

Voorleeswedstrijd
Vrijdag 23 november doen alle leerlingen, van groep 6 en 8, mee aan de voorleeswedstrijd. De leerlingen lezen een
fragment voor uit een zelf gekozen boek.
De lezers worden beoordeeld door een echte jury. De winnaar vertegenwoordigt onze school in de regionale
voorleeswedsrijd.

Stagiaires
Deze week is Lianne gestart met haar maatschappelijke stage vanuit het Linde College. Zij zal de hele week bij ons op
school aanwezig zijn.
Vanaf vrijdag 23 november hebben wij elke vrijdag een stagiaire. Yvonne zal gedurende het hele schooljaar stage
lopen in de verschillende groepen van onze school. Zij gaat starten in de bovenbouw.

Volgende weekjournaal
Het eerste weekjournaal van schooljaar 2018 - 2019 zal op maandag 26 november 2018 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlagen;
Bijlage 1: indeling oudergesprekken

Agenda
November
12
13
14
15
19
22
26
December
5
10
11
14
15
20
24
Januari
7
14
17
21
31

Weekjournaal
Drempelonderzoek
Studiedag; alle leerlingen vrij
Sprookje groep 3,4,5,6
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
Oud papier
Kersviering
Start kerstvakantie

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
2
4
7
9
14
18 - 24
25
28

Oud papier
Weekjournaal
Studiedag – alle leerlingen vrij
Remco Heite schaaktoernooi
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Weekjournaal
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema winter/mens

Maart
11
20
23
25
30

Weekjournaal
Open dag
Oud papier
Weekjournaal
Lammetjesdag

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
18
20
30 - 31

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

Juni
3
6
9 - 10
11 - 14
11
17
20
Juli
1
6
8
11
12
13

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
Oud papier
Oudergesprekken
Weekjournaal
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag – alle leerlingen 12.00u vrijdag
11.30u uitglijden groep 8
Start zomervakantie

Augustus
Oud papier
NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar directie@obsdelantscheene.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Hanneke Bruinenberg

