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Wat kijken we terug op een fantastische dag. Het weer, het team, de
ouders, de kinderen en alle bezoekers waren erg enthousiast. We willen
iedereen die zich heeft ingezet deze dag tot een succes te maken,
ontzettend bedanken. Zonder jullie was dit niet gelukt!!

Nationale buitenlesdag
2 april was weer de nationale buitenlesdag. Alle groepen deden mee aan
deze dag. Groep 6-8 heeft buiten gewerkt en ze hebben buiten de musical geoefend. Gr 1 en 2 hebben gespeeld,
spelletjes gedaan en verkeer op de fiets. Groep 3,4,5 heeft geautomatiseerd buiten op het plein in allemaal
verschillende vormen. Ook is het 100-veld en ABC in gebruik genomen.

Schoolvoetbal
Woensdagmiddag 10 april 2019 is er weer het schoolvoetbaltoernooi. We doen mee met een jongensteam en een
meisjesteam. Als coaches hebben Wieger Schraa (coach jongens), Suzan en Gerben (coach meiden)
zich opgegeven. De meiden en de jongens hebben onder leiding van Wieger al twee keer getraind.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) sportkleding en voetbalschoenen meenemen woensdag? Morgen krijgen
de leerlingen een schooltenue (shirt + eventueel broekje).
Woensdag 10 april lunchen we op school. Daarna fietsen we gezamenlijk o.l.v. meester Ger naar het voetbalveld. We
starten om 13:14 uur met de eerste wedstrijd. Hieronder ziet u het speelschema van de beide teams.

Nationale rekendag
Op woensdag 10 april doen we mee aan de Grote rekendag 2019. Zoals de naam al doet vermoeden, staat de hele
ochtend bij ons op school in het teken van rekenen. Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’.
Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan
een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot
verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het
onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

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.

Koningsspelen (herhaling)
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.

School van de week
Onze school is vrijdag 12 april en zaterdag 13 april ‘school van de week’ bij zwembad De Steense te Wolvega. De
leerlingen kunnen dan voor 2 euro zwemmen.

‘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.

Eindtoets Route 8
Dinsdag 23 april zal de centrale eindtoets van groep 8 worden afgenomen. Op onze school maken de leerlingen de
eindtoets van A-vision, route 8.

Rietnymf groep 3,4,5
Donderdag 25 april gaan de kinderen van groep 3,4,5 naar de Rietnymf. Het thema van deze keer is lente/plant.
De leerlingen worden om 11.00u verwacht bij de RietNymf. We vetrekken dan ook om 10.45u vanaf school.
De rijders hiervoor zijn Sandra en Nicolien

Avondvierdaagse 11 juni t/m 14 juni 2019
Van dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni wordt in Wolvega weer de jaarlijkse avondvierdaagse gehouden. De
organisatie is, evenals het vorige jaar, in handen van voetbalclub FC Wolvega. De start zal daarom elke avond
plaatsvinden vanaf sportpark De Molenwiek aan de Kruistraat te Wolvega.
Start en finish: sportpark De Molenwiek te Wolvega (Kruistraat).
Start: 5km. 18.15 uur / 10 km: 18.00 uur.
Finish: 5km: plm.19.00 uur / 10 km: plm. 20.00 uur (met uitzondering van vrijdag)
Er ligt een intekenlijst op school voor de meelopende kinderen en de begeleidende ouders. U kunt zich tot en met
donderdag 25 april opgeven.

Verkeersregelaars
Voor genoemde avondvierdaagse is men wederom op zoek naar verkeersregelaars. Dit jaar moet iedere school
minimaal 3 verkeersregelaars afvaardigen. Voor een instructie tot verkeersregelaar kan men eenvoudig een elearning programma volgen via de computer. Door een mail te sturen naar avond4daagsewolvega@hotmail.com kun
je je opgeven voor verkeersregelaar en ontvang je een inlogcode. Het is ook mogelijk om 1 of 2 avonden te helpen in
plaats van alle 4. Opa’s , oma’s , ooms, tantes , buren iedereen is welkom als verkeersregelaar! Uw hulp wordt
bijzonder op prijs gesteld. Bovendien is de veiligheid van de wandelaars hier mede van afhankelijk.

Volgende weekjournaal
Het volgende weekjournaal zal op maandag 22 april 2019 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1: Eieren zoeken 2019

Agenda
April
8
10
11
12
15
16
19
21 - 22
23
25
27
29 – 5 mei
Mei
6
14
15
16
18
20
30 - 31

Juni
3
6
9 - 10
11 - 14
11
17
20

Weekjournaal
Reken dag/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

Start school Weekjournaal
Oudergesprekken groep 8 n.a.v eindtoets
Schoolkorfbaltoernooi
11.00u RietNymf groep 6-8 – thema zomer / milieu
Musical
Oud papier
Weekjournaal
Hemelvaart

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

