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Op woensdag 5 december heeft de Goedheiligman en zijn Piet een bezoek aan de Lantscheene gebracht. Zij kwamen
aan in de boot die de leerlingen hadden gemaakt voor het project bouw je bootje. De leerlingen hadden
verschillende liedjes, dansjes en toneelstukjes om de Sint mee te verwennen. Voor we het wisten was de tijd van
Sint en Piet om. In school werden de leerlingen verrast door prachtige cadeaus die Piet had meegebracht. Groep 6
en 8 genoten van mooie surprises en gedichten. Het was een gezellige ochtend.

Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs (herhaling)
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 en 8 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. We vertrekken om 09.30u vanaf school. Voor het vervoer zijn we nog op zoek naar
ouders die kunnen rijden. Kunt u rijden wilt u dit dan door geven aan meester Ger of juf Lilian?

Kerst knutselen
Op vrijdag 14 december om 10.30u gaan de leerlingen van de groepen 6 en 8 kerststukjes maken voor de oudere
mensen in de buurt. Vanaf 13.00u worden de stukjes rondgebracht.

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

Kerstfeest
Op Donderdag 20 december vieren wij van 17:00 uur tot 19.00 op school ons Kerstfeest.
We zijn van plan om een buffetmaaltijd te organiseren, waarbij de leerlingen zelf de hapjes meenemen. Om
dit mogelijk te maken willen wij jullie als ouders vragen, ieder 15 hapjes te maken van 1 soort. Vanaf maandag
10 tot en met maandag 17 december hangt er een intekenlijst in de hal. Hier kunt u invullen wat u wilt maken.
Op de lijsten staan voorbeelden van hapjes. Er is natuurlijk ook ruimte voor eigen ideeën. Om teleurstelling te
voorkomen gaan wij ervan uit dat de hapjes waarvoor u zich intekent ook daadwerkelijk gemaakt worden.






Wilt u de gerechten kant en klaar aanleveren? Bv stokbrood in plakjes.



donderdag kunt u de hapjes brengen, wanneer u de kinderen brengt. Indien het hoofdgerecht warm
opgediend moet worden graag een warmhoudplaatje meebrengen.




Voor drinken wordt gezorgd

Wilt u bij de gerechten denken aan passend bestek, bv een sauslepel voorzien van naam.
Zou u i.v.m. het risico op salmonellavergiftiging geen rauwe eieren in de hapjes willen verwerken.
Als uw kind een allergie voor een bepaald soort voedsel heeft of een speciaal dieet, wilt u de
leerkracht hierover inlichten.

Op woensdag 19 december nemen alle leerlingen een bord, beker en bestek, in een plastic tas (alles
voorzien van naam) mee naar school.

Vanaf 18.30 uur zijn de ouders van harte welkom om buiten op het schoolplein te genieten van een
glaasje chocomel of glühwein. De leerlingen voegen zich later bij de ouders op het plein. Vanaf dat
moment vallen de kinderen weer onder uw eigen verantwoordelijkheid.
Vergeten jullie bij het naar huis gaan niet jullie spulletjes weer mee naar huis te nemen?

Vrijdagochtend 21 december gaan we met de hele school gezelschapsspelletjes doen. Als de kinderen thuis
een leuk spel hebben mogen ze dit mee naar school nemen.
En om 12.00u begint voor iedereen de kerstvakantie. We zien elkaar weer in het nieuwe jaar op maandag 7
januari.

Volgende weekjournaal
Het volgende weekjournaal zal op maandag 7 januari 2019 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat geen bijlagen

Agenda
December
10
11
14
15
20
24
Januari
7
14
17
21
31

Weekjournaal
Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs te Munnekeburen voor ouders en
leerlingen
Herdenking monument
Oud papier
Kerstviering
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

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

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

