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Veerkieker groep 6 en 8
De leerlingen van groep 6 en 8 waren afgelopen vrijdagmorgen op bezoek in het Nationaal Vlechtmuseum te
Noordwolde. Dit is een onderdeel van het schoolbreed onderwijsproject ‘De Veerkieker’. Zij leerden in het
werklokaal van het Vlechtmuseum, met wat hulp van vrijwilligers, vlechten met eigen creativiteit. Dit vlechten wordt
ook wel genoemd het maken van een ‘wielewapper’, een fantasie creatie.

RietNymf groep 6 en 8
Groep 6 en 8 heeft donderdagochtend 14 maart een les de RietNymf op locatie. Het thema van deze keer is Lenteplant. De leerlingen gaan naar het bos aan de Meentheweg. We vertrekken om 10.40u op de fiets vanaf school.
Carola fietst mee.

Open dag 20 maart (herhaling)
De open dag op 20 maart wordt georganiseerd in het kader van ‘de dag van het openbaar onderwijs’. Alle scholen
van Comprix zullen er aan meedoen.
Tijdens de open dag staan ook onze deuren open voor alle nieuwe ouders en kinderen, die graag eens op onze
school willen komen kijken.

Lammetjes dag
Op zaterdag 30 maart 2019 van 13.00u tot 16.00u houden wij onze
jaarlijkse Lammetjes dag. Wij hopen net als voorgaande jaren weer
vele (nieuwe) ouders, oud-leerlingen, dorpsbewoners en andere
belangstellenden op onze school te mogen ontvangen.
De flyer voor de open dag is klaar. Alle leerlingen krijgen een flyer mee naar
huis. Mocht u iemand kennen die interesse heeft in deze middag, deelt u de
flyer dan gerust uit.
Wij willen ook flyers uitdelen in Wolvega en omstreken. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die willen flyeren. Wilt
u flyeren dan kunt u dit doorgeven via directie@obsdelantscheene.nl.
Voor deze dag zijn we ook nog op zoek naar ouders of dorpsbewoners die iets lekkers willen bakken/maken voor bij
de koffie/thee. Wilt u iets maken/bakken dan kunt u dat doorgeven via directie@obsdelantscheene.nl.

Staken 15 maart (herhaling)
Zoals u via de media wellicht heeft vernomen zullen leerkrachten uit op de 15 maart gaan staken. Dit betreft een
landelijke staking voor leraren in het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Ook wij
zullen deelnemen aan deze staking op 15 maart. Dit betekent dat de school op 15 maart gesloten is.
We begrijpen dat het voor veel ouders lastig is dat hun kind op de 15e niet naar school kan gaan. Toch hopen we dat
u begrip heeft voor deze actie. We willen immers strijden voor het beste onderwijs van uw kind.
Mocht het opvangen van uw kind/kinderen echt problemen geven, dan kunt u contact opnemen met de directeur
van de school.

Schoolschoonmaak
Maandag 18 maart (de gehele dag) en dinsdagavond 19 maart willen we met elkaar de school
schoonmaken voor de open dag en de Lammetjes dag. We hebben al een aantal aanmeldingen
mogen ontvangen. Heeft u zich nog niet aangemeld dan kunt u dat nog deze week doen.

Oud papier (herhaling)
Op zaterdag 23 maart wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Datum
Route West
Route Oost
De Meenthe, Sasweg, PS weg
23 maart
De Kroon
Groeneveld
Jonkers
Bosma
Mietes
E.J. de Boer

Schoolvoetbaltoernooi (herhaling)
Op woensdagmiddag 10 april vindt het jaarlijkse school voetbaltoernooi weer plaats in Wolvega. Wij hebben één
meisjes team en één jongens team opgeven. Voor deze teams zijn we nog op zoek naar coaches. Wie het leuk vindt
om een team te coachen kan zich opgeven bij meester Ger of juf Lilian.

Schoolkorfbaltoernooi (herhaling)
Op woensdagmiddag 15 mei vindt het jaarlijkse korfbaltoernooi weer plaats in Noordwolde. Hier mogen alle
kinderen van de groepen 3 t/m 8 aan meedoen. Er worden wedstrijdjes gespeeld in viertallen, zodat iedereen een
actieve rol heeft. Net als vorig jaar zouden we het fijn vinden om weer met een grote groep kinderen mee te doen.
Het is niet alleen een sportieve dag, ook is het erg gezellig om elkaar aan te moedigen en met elkaar te genieten van
de sfeer. Ben jij ook weer van de partij? Geef je op voor 1 maart bij één van de leerkrachten of schrijf je naam op de
poster in de hal. Ook ouders kunnen zich aanmelden als coach.

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

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat geen bijlagen

Agenda
Maart
11
14
20
23
25
30
April
8
10
11
12
15
16
19
21 - 22
23

Weekjournaal
11.00u RietNymf groep 6 en 8 – thema lente/plant
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
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
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

