Weekjournaal nr. 10

2018-2019

Terugblik feest Marjan
Marjan heeft een fantastische dag
gehad! We willen iedereen graag
bedanken die deze dag mogelijk
heeft gemaakt.
Op onze Facebook en de website
staan vele foto’s van deze mooie
feestdag.

Studiedag
Op donderdag 7 februari hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij!

Oud papier
Op zaterdag 2 februari wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Datum
Route West
Route Oost
De Meenthe, Sasweg, PS weg
2 februari
Junte
Rikkers
Ger de Boer
Rijkers
Dijkman
Hoekstra

RietNymf groep 6 en 8
Groep 6 en 8 gaat donderdagochtend 31 januari naar de RietNymf. Het thema van deze keer is winter/mens.
De leerlingen vertrekken om 10:45 uur van school met de auto. Wij zoeken nog 3 rijders voor deze ochtend. Graag
doorgeven aan meester Ger.

Gym op maandagmiddag
Na de kerstvakantie wordt er niet meer gedoucht na de gymles. We hebben hiervoor gekozen, omdat er te weinig
effectieve gymtijd overblijft voor de kinderen wanneer er moet worden gedoucht. Doordat de kinderen niet meer
douchen na de gymles kan er een kwartier langer worden gegymd. Daarnaast zijn de kinderen na de gymles vrij en
kunnen ze thuis eventueel douchen.

Project ‘De Veerkieker’ (herhaling)
Onze school kan dit schooljaar weer meedoen aan de Veerkieker. De Veerkieker is een erfgoededucatie project voor
het basisonderwijs in de Stellingwerven.
Bij dit project is er een gecombineerd aanbod van de regionale erfgoedinstellingen en lokale kunstenaars
gestructureerd in een leerlijn op basis van het thema ‘Veen en Turf’. De leerlingen van groep 1 t/m 8 maken
gedurende hun basisschooltijd een reis door de omgeving waarin ze opgroeien.

Voor ons een mooi aanbod om in contact te komen met het heden en verleden van de Stellingwerven.
Groep 3,4,5 start het project met een bezoek aan de oudheidkamer te Wolvega. Op donderdag 31 januari worden de
leerlingen van 12.30u - 14.00u verwacht bij de oudheidkamer. Zijn er ouders, opa’s en/of oma’s die ons willen
helpen met het vervoer? U kunt zich aanmelden bij juf Cobie of juf Inez.
De data voor de andere groepen volgt nog.

Schaaktoernooi
Op 9 februari doen een aantal leerlingen van onze school mee aan het Remco Heite schaaktoernooi. Op dit toernooi
worden een aantal foto’s gemaakt voor op de FB pagina + website. Indien u dit wenst kunt u hiertegen bezwaar
maken bij de organisatoren van het toernooi: mail: frits.schnoor@comprix.nl.
Deze week ontvangen de ouders van de deelnemende kinderen een e-mail met informatie over het schaaktoernooi
van meester Ger.

14 februari oudergesprekken
Donderdag 14 februari vinden er in de middag en avond oudergesprekken plaats n.a.v. het eerste rapport. U kunt uw
voorkeur aangeven voor de middag of avond bij de groepsleerkrachten of via de mail.
(directie@obsdelantscheene.nl).

Volgende weekjournaal
Het volgende weekjournaal zal op maandag 4 februari 2019 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Playbackshow

Agenda
Januari
7
15
17
21
31
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
12.30u Veerkieker groep 3, 4 en 5

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

