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Week van het geld
Vandaag start de week van het geld. Doel van deze thema week is om leerlingen te leren omgaan met geld.
Morgen krijgen de leerlingen van groep 6 en 8 een gastles van een medewerker van de Rabobank. De leerlingen
krijgen uitleg over hoe je met geld om kunt gaan en als afsluiting krijgen de leerlingen een quiz.

Bedankt
Via dit weekjournaal willen we alle ouders bedanken die vorige week geholpen hebben om onze school schoon te
maken. De school is weer lekker schoon en fris.
Misschien heeft u het al gezien, sinds vandaag zijn we een 100-veld, een alfabetspel en gekleurde knikkerpotjes
rijker op het schoolplein. Het schoolplein ziet er hierdoor meteen een stuk vrolijker uit. Ook willen we de ouders
bedanken die hieraan hebben gewerkt.
Wij zijn ontzettend dankbaar en trots op onze ouders!

Enquête continurooster
Vorige week donderdag, 21 maart, hebben de oudste kinderen van een gezin een enquête mee naar huis gekregen.
Deze enquête gaat over het continurooster. Samen met u, de leerlingen en het team willen we de invoering van het
continurooster evalueren. Op school hebben we gesprekken gevoerd met de leerlingen over het continurooster en
binnen het team hebben we hier ook over gesproken. Uw mening horen we graag via de gekregen enquête.
Wilt u eraan denken om de enquête deze week weer in te leveren op school? Zodra we alle evaluaties binnen
hebben zullen we de uitkomsten met u delen.

Lammetjes dag (herhaling)
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.

Cursus beeld denken
Op maandag 1 en 8 april gaat juf Inez een cursus beeld denken volgen. Juf Marlou geeft op deze dagen les aan groep
3,4,5 en juf Klaasje aan groep 1 en 2.

Nationale buitenlesdag
2 april is weer de nationale buitenlesdag. Alle groepen doen mee aan deze dag. Er worden dan verschillende leuke
lessen buiten gegeven.

RietNymf groep 1 en 2
Donderdagochtend 11 april gaan de leerlingen van groep 1 en 2 naar de RietNymf. Het thema van deze keer is
lente/plant.
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; Madelon en Alisande.

Sportdag
Vrijdag 12 april vindt de jaarlijkse sportdag plaats met Obs de Lamer en Obs de Aventurijn.
De leerlingen worden om 8:45 uur op het schoolplein van Obs de Aventurijn te Munnekeburen verwacht. De
groepen 1 tot en met 3 starten om 09.00 met spelletjes op het schoolplein en de groepen 4 tot en met 8 hebben
verschillende clincis op en om het sportveld. Omdat we er dit schooljaar weer voor hebben gekozen om in de
midden- en bovenbouw clinics te doen hebben we voor de clinics weinig ouderhulp nodig.
Om 11.00uur zijn de groepen 1, 2 en 3 groepen klaar met het ochtendprogramma. Deze groepen kunnen dan
worden opgehaald.
Het programma voor de groep 4 t/m 8 loopt door tot 14.15u. Deze leerlingen kunnen dan worden opgehaald.
De volgende ouders hebben zich opgegeven voor hulp tijdens de sportdag; Madelon, Kim, Sandra, Yvonne en
Nicolien.
Volgende week krijgt u nog een uitgebreide informatiebrief omtrent de sportdag.

‘Veerkieker’ voor groep 1 en 2
In het kader van Veerkieker gaan de leerlingen van groep 1 en 2 op dinsdag 16 april naar de RietNymf. De leerlingen
brengen samen met de RietNymf een bezoek aan de rottige Meenthe.
We worden om 10.45 uur verwacht in Munnekeburen en om 12.15u. We vertrekken om 10.30u vanaf school.
Welke ouders willen ons helpen met het vervoer? Dit kunt u doorgeven aan juf Marjan.

Volgende weekjournaal
Het volgende weekjournaal zal op maandag 8 april 2019 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1: Open dag ijs en skeelerclub ‘Lindenoord’
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Veerkieker groep 1 en 2 – bezoek RietNymf te Munnekeburen.
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
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Weekjournaal
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Weekjournaal
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NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar directie@obsdelantscheene.nl

Namens het team met vriendelijke groet,
Hanneke Bruinenberg

