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RietNymf groep 6 en 8
Vorige week donderdag 22 november zijn de leerlingen van groep 6/8 op bezoek geweest bij de Rietnymf.
Het thema was dit keer: De indeling van het dierenrijk.
Samen werd er gekeken naar de opbouw van het dierenrijk, bijvoorbeeld naar gewervelde en
ongewervelde dieren. Vervolgens werd er en onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld amfibieën en
weekdieren. Door middel van een prachtige PowerPoint zagen de leerlingen duidelijk de kenmerken en
verschillen tussen de verschillende diersoorten in het dierenrijk.
Als afsluiting mochten de leerlingen zelf op zoek gaan naar diertjes binnen en buiten het gebouw. Met
behulp van vergrootglazen werden de dieren van dichtbij bekeken.
Ondanks de koude fietstocht heen en terug was het alles meer dan waard. Een leerzame ochtend/middag,
waarbij een extra dankwoord uitgaat naar Nicolien. Zij fietste tweemaal op en neer naar de Rietnymf om
zo de leerlingen veilig van A naar B te brengen samen met meester. Nogmaals dank, Nicolien!

Voorleeswedstrijd
Afgelopen vrijdag heeft groep 8 de voorleeswedstrijd gehad. Alle leerlingen deden mee en lazen een stukje
voor uit hun favoriete boek. Naast de officiële jury (Thera Kuhlberg en Sandra Lampe, die inmiddels al 4
jaar de leerlingen van de Lantscheene jureren) was groep 6 de kinderjury.
Iedereen was erg goed voorbereid; er werd goed gelezen en met volle aandacht geluisterd. De uitslagen
waren als volgt:
Kinderjury
1e prijs Rebecca
2e prijs Yme
3e prijs Max
Volwassen jury:
1e prijs Yme
2e prijs Sven
3e prijs Ismay
Yme mag onze school vertegenwoordigen in de volgende
ronde!

Sprookje
De kinderen van de groepen 3 t/m 6 hebben genoten van het
sprookje van Ali Ben Hassan, dat opgevoerd werd in De Bult op Ter
Idzard. Juf Marjan speelde hier ook in mee. Het sprookje ging over een roversbende, die de juwelen van de prinses

had gestolen. Het was erg spannend, maar gelukkig liep het goed af. De kinderen hebben heel erg genoten. Omdat
er niet voldoende spelers meer zijn, was dit tevens de laatste keer van het traditionele Sinterklaassprookje.

Even voorstellen
Hallo,
Mijn naam is Yvonne de Vries, 26 jaar en zit in mijn eerste jaar van de Pabo-Top. De Pabo-Top is een opleiding
waarbij je kunt instromen in het derde jaar, omdat je al een andere HBO opleiding hebt afgerond. Afgelopen jaar ben
ik afgestudeerd aan de ALO (Lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding) te Groningen. Ik mag gymlessen geven aan
alle leeftijden, maar het liefst ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Naast gymlessen geven, lijkt het mij ook leuk
om voor de klas te kunnen staan, vandaar mijn keuze om de Pabo-Top nog te doen.
Tot begin februari ga ik mijn stage lopen in de bovenbouw, daarna ga ik tien weken naar de Lamer, waar ik stage ga
lopen in de kleuterklas en tot slot kom ik weer naar de Lantscheene om aan de middenbouw les te geven. Ik heb hier
enorm veel zin in!
Groetjes, Yvonne de Vries

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 geen 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. Woensdagochtend, 5 december, mogen vóór half 9 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!
Pietengym
Op maandag 3 december gaan alle leerlingen naar de Steense waar deze middag Pietengym zal worden gegeven.
Dat betekent dat groep 1 en 2 ook hun gymschoenen en sportkleding mee moeten nemen.

Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs
Op dinsdagavond 11 december is in de gemeenschapsruimte van de “Drie Turven” te Munnekeburen een
gezamenlijke informatieavond over het Voortgezet onderwijs. De avond begint om 19.00 uur.
Deze voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen van groep 8 wordt georganiseerd door o.b.s. De
Aventurijn, o.b.s. de Lamer en o.b.s. de Lantscheene.
De volgende scholen voor voortgezet onderwijs zullen een presentatie geven:
 Het Zuyderzee college Lemmer
 Lindecollege Wolvega
 AOC Terra Wolvega




OSG Sevenwolde Heerenveen
Bornego College Heerenveen

Monument
Vrijdagochtend 14 december gaan de leerlingen van de groepen 6 naar het monument dat we geadopteerd hebben
aan de Sasweg. Hier herdenken we het feit dat er in 1943 een vliegtuig neergestort is. De leerlingen zullen hier een
bloemstuk neerleggen.

Oud papier
Op zaterdag 15 december wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Datum
Route West
Route Oost
De Meenthe, Sasweg, PS weg
15 december
De vries
Ruiter
Groeneveld
Meyer
Dijkstra
Bosma

Kerstviering
Op donderdag 20 december vieren we van 17:00 uur tot 19.00u het kerstfeest op school. We zijn van plan om

weer een buffetmaaltijd te organiseren, waarbij de leerlingen zelf de hapjes meenemen.
De exacte informatie volgt in een kerstweekjournaal, zodra de Goedheiligman weer naar Spanje is.

Schoolmaatschappelijk werk
Via deze weg willen wij ons graag voorstellen.
Wij zijn Wemanda Teunissen en Esther Hoekstra en zijn werkzaam voor gemeente Weststellingwerf binnen het
gebiedsteam Noordwolde en Wolvega. Onze specialisatie is Schoolmaatschappelijk Werk en om die reden zijn wij
aan school verbonden.
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende hulpverlening voor kinderen en ouders. Een reden om contact
met Schoolmaatschappelijk Werk op te nemen, kan bijvoorbeeld zijn:
- Mijn kind wordt gepest;
- Ik heb vragen over de opvoeding;
- Mijn partner en ik gaan uit elkaar en we willen de kinderen hierin zo goed mogelijk ondersteunen;
- Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen
- Ik heb zorgen over mijn kind;
In gezamenlijkheid met ouders en met school wordt bekeken wat de zorg is en welke hulp het meest passend is. Het
SMW biedt zelf kortdurende hulp, soms is één gesprek voldoende. Ook kan het zijn dat een andere specialist in het
gebiedsteam meer aansluit bij uw vraag, dan zal SMW in overleg met u zorgen dat er contact komt met de juiste
specialist. Wanneer er toch grotere zorgen zijn, dan zal het SMW in overleg met ouder(s) doorverwijzen naar een
andere instantie.
Mocht u zich willen aanmelden voor het SMW dan kan dat via de leerkracht, de ib’er of de directeur van de school.
Ook kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met SMW. Onze gegevens staan hier onder vermeld. Wanneer u
onderstaande personen niet kunt bereiken kunt u bellen met ons algemene nummer 0561 691234

Wemanda Teunissen 06 82225229 w.teunissen@weststellingwerf.nl
Esther Hoekstra 0620496151 e.hoekstra@weststellingwerf.nl

Volgende weekjournaal
Het volgende weekjournaal zal op maandag 10 december 2018 in uw mailbox te vinden zijn.

Kerstwandeling
Op 24 december 2018 om 19.30 uur wordt er vanaf de P. Stuyvesantweg 179 in Nijetrijne een
Kerstwandeling georganiseerd. Deze keer wandelen we door het prachtige natuurgebied De Rottige
Meenthe. De wandeling is deze keer zo’n 3,5 kilometer lang en vol mooie verrassingen. Aan het eind van
de Kerstwandeling wacht ons heerlijke warme chocolademelk en glühwein met wat lekkers erbij. Kleed je
warm aan, trek laarzen aan, neem een zaklampje mee en geniet! Het is zeker de moeite waard. We
verwachten dat deze wandeling net zo'n groot succes wordt als vorige keer. Neem gerust familie en
vrienden mee.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlagen;
Bijlage 1: Flyer pietendisco in de Steense
Bijlage 2: Flyer Santa run

Agenda
November
26
December
5
10
11
14
15
20
24
Januari
7

Weekjournaal

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

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
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

14
17
21

Maart

11
20
23
25
30
April
8
10
11
12
15
19
21 - 22
23

Weekjournaal
Open dag
Oud papier
Weekjournaal
Lammetjesdag

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

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

Juli
1

13

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
31

Oud papier

6
8
11
12

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

