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RietNymf groep 6 en 8
Groep 6 en 8 heeft vorige week donderdag een bezoek gebracht aan de RietNymf om daar een les te volgen over
mens & winter.
Er werd geleerd over temperatuur, neerslag en verschillende soorten wolken. Daarnaast kregen de leerlingen uitleg
over DNA, erfelijkheid en de stamboom van een familie.

Bezoek oudheidkamer
De middenbouw heeft vorige week donderdag een bezoek gebracht aan de Oudheidkamer. Ze hebben heel veel
geleerd over hoe hun opa’s en oma’s vroeger leefden. Vooraf hadden de leerlingen al verschillende voorwerpen mee
naar school genomen om erover te vertellen.

Studiedag
Op donderdag 7 februari hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij!
Het team gaat zich deze dag bezighouden met het analyseren van ons onderwijs. “Wat heeft effect? Hoe zijn de
scores te verklaren? Welke aanpassingen moeten we gaan doen?”

RietNymf groep 1 en 2
Donderdag 28 februari gaan de leerlingen van groep 1 en 2 naar de RietNymf. Het thema van deze keer is
winter/mens.
De leerlingen worden om 10.00u verwacht bij de RietNymf. We vetrekken dan ook om 09.45u vanaf school.
De volgende ouders hebben zich opgegeven om te rijden; Kim, Neeltje en Alisande.

Schaaktoernooi (herhaling)
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.

Oudergesprekken
Als bijlage vindt u de indeling van de oudergesprekken van donderdag 14 februari.

Project ‘De Veerkieker’
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.
Groep 6 en 8 brengen op vrijdag 8 maart een bezoek aan het vlechtmuseum te Noordwolde. We vertrekken om
08.30u vanaf school en om 12.00u gaan we weer richting school. Mocht u kunnen rijden, wilt u dit dan doorgeven
aan meester Ger of juf Lilian?
De groepen 1 en 2 brengen op dinsdag 16 april een bezoek aan de RietNymf in het kader van het ‘Veerkieker’
project.
We vertrekken om 10.30u vanaf school en om 12.15u gaan we weer richting school. Mocht u kunnen rijden, wilt u
dit dan doorgeven aan juf Marjan of juf Marlou?

Bedankt
Zo staan er weer een tweetal buitenschoolse activiteiten gepland voor onze school,
waarvoor we de hulp van u als ouder nodig hebben. Zonder de hulp van ouders
kunnen wij niet deelnemen aan deze activiteiten. Daarom zijn wij, als team,
ontzettend blij en trots op iedereen die ons de afgelopen periode heeft geholpen en
wil helpen met het vervoer.

Voorjaarsvakantie
Maandag 18 februari start alweer de voorjaarsvakantie. Wat gaan de weken
snel voorbij!
We wensen iedereen alvast een fijne en gezellige week.
Dan zien we elkaar weer op maandag 25 februari.

Buurtsportwerk
In de groepen 3 t/m 6 zijn flyers verspreid over het naschools sportaanbod wat in 2019 tot juni georganiseerd wordt
bij u in de buurt. Vindt uw kind het leuk om gratis te spelen, bewegen en sporten met andere kinderen uit de
omgeving én met een meester of juf van het Buurtsportwerk, kijk dan op de flyer/poster voor de momenten, locatie
en tijden, opgeven hoeft niet!
Wij hebben er zin in, jullie ook?
Namens Buurtsportwerk
Meester Frits, Juf Karen en Juf Rosé

Volgende weekjournaal
Het volgende weekjournaal zal op maandag 25 februari 2019 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1; indeling oudergesprekken
Bijlage 2; flyer de schakel

Agenda
Februari
4
7
9
14
18 - 24
25
28

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

Maart
8
11
20
23
25
30

Veerkieker groep 6 en 8 – bezoek vlechtmuseum te Noordwolde
Weekjournaal
Open dag
Oud papier
Weekjournaal
Lammetjesdag

April
8
10
11
12
15
16
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
Veerkieker groep 1 en 2 – bezoek RietNymf te Munnekeburen.
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

