Weekjournaal nr. 2

2019-2020

Informatieavond
Op woensdagavond 4 september organiseerden we een informatieavond voor ouders. We kijken terug op een goede
avond en willen iedereen bedanken voor hun komst.

Startgesprekken
Ook dit schooljaar hebben we weer de zogenaamde startgesprekken voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. In de
week van 16 september wordt u uitgenodigd om samen met uw kind(eren) in gesprek te gaan met de leerkracht. De
verwachtingen naar elkaar kunnen worden uitgesproken en belangrijke informatie voor het komende schooljaar
kunt u dan delen met de leerkracht. Uw kind(eren) worden bewust betrokken bij het gesprek, omdat zij als geen
ander kunnen aangeven wat ze nodig hebben om zich prettig te kunnen voelen en om succesvol te kunnen zijn in de
klas.

Brandweer
Dinsdag 3 september hebben alle leerlingen een bezoek gebracht aan de brandweerkazerne te Wolvega. Sierd heeft
de leerlingen een rondleiding gegeven en ze vertelt hoe alles in zijn werking gaat. De leerlingen mochten
plaatsnemen in de grote brandweerauto, in de boot en mochten overal vrij rondkijken. Er bleek zelfs een bar in de
kazerne aanwezig te zijn! Het was een leuke en leerzame middag. We willen alle ouders die deze middag hebben
geholpen, nogmaals bedanken!!

Boerderijbezoek
Afgelopen donderdag, 5 september zijn de leerlingen van groep 3 t/m 8 naar de boerderij van Anton zijn ouders
geweest. Op laarzen mochten we dan echt eens een kijkje nemen op de boerderij. De leerlingen kregen een
prachtige rondleiding met goede uitleg. De leerlingen keken hun ogen uit en hadden veel vragen. Aan het eind
mocht er ook nog koeien- en geitenmelk worden geproefd. We willen de familie van der Tol bedanken voor deze
mooie dag.

Luizen
Er zijn luizen gevonden op school. Blijft u uw kind controleren? 16 september zullen de luizenpluizers weer gaan
controleren op school.

Hulpouders
Afgelopen week heeft u de hulplijst meegekregen. Denkt u eraan deze de komende week weer in te leveren?

Schoolkamp groep 6,7,8
Groep 6,7,8 is vandaag op schoolkamp gegaan. We wensen ze heel veel plezier. De leerlingen van groep 6,7,8 mogen
donderdag 12 september nog even lekker uitslapen. Wij verwachten de leerlingen uiterlijk 10.30u op school.

RietNymf groep 1 en 2
Dinsdag 17 september gaan de leerlingen van groep 1 en 2 naar de RietNymf. We vertrekken om 09.30u vanaf school
en de leerlingen kunnen om 11.15u weer opgehaald worden bij de RietNymf.
Ook dit schooljaar zijn we weer afhankelijk van rijders om bij de RietNymf te komen. Welke ouders zouden op
dinsdagochtend 17 september kunnen rijden? U kunt zich opgeven bij juf Marjan of juf Dana.

RietNymf groep 3,4,5
Donderdagmiddag 26 september gaan de leerlingen van groep 3,4,5 naar de RietNymf. We vertrekken om 12.00u
vanaf school en de leerlingen kunnen om 13.45u weer opgehaald worden bij de RietNymf.
Ook dit schooljaar zijn we weer afhankelijk van rijders om bij de RietNymf te komen. Welke ouders zouden op
donderdagochtend 26 september kunnen rijden? U kunt zich opgeven bij juf Inez of juf Cobie.

Schoolreis groep 1 t/m 5
Donderdag 19 september gaan de leerlingen van groep 1 t/m 5 op schoolreis naar Duinenzathe te Appelscha. De
informatiebrief zit bij dit weekjournaal bijgevoegd.

Gymnastiek (herhaling)
Maandag 16 september, gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 voor het eerst dit schooljaar gymnastieken in de
Steense te Wolvega. De bus vertrek om 12.00u bij school. Zou u uw kind(eren) in het vervolg op maandag
gymkleding, stevige gymschoenen en een handdoek mee willen geven voor het douchen?
De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen dagelijks. Van deze leerlingen zouden we graag gymschoenen op school
willen hebben.

Sportdag groep 8 (herhaling)
Op vrijdag 20 september komen alle leerlingen van de groepen 8 van de scholen van stichting Comprix in actie, de ene
helft in Wolvega, de andere helft in Gorredijk.
Zoals al duidelijk wordt via de naam van de dag, ‘Comprix in beweging’, staat deze dag helemaal in het teken van
bewegen, maar dat is het niet alleen. Deze dag staat ook in het teken van kennismaking en ontmoeten, kennismaking
met elkaar, elkaar ontmoeten, maar ook kennismaken met een grote diversiteit aan sporten, sporten die niet wekelijks
op het gymnastiek rooster van de scholen staan.

Aanwezigheid Hanneke
Datum
Dinsdag 10 september
Woensdag 11 september
Donderdag 12 september
Maandag 16 september
Dinsdag 17 september
Woensdag 18 september
Donderdag 19 september
Maandag 23 september

Locatie
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Stafbureau
Obs de Lamer / Obs de Lantscheene
Obs de Lamer

Volgende weekjournaal
Het eerst volgende weekjournaal van schooljaar 2019 - 2020 zal op maandag 23 september 2019 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlagen;
Bijlage 1; oud papier rooster schooljaar 2019 – 2020
Bijlage 2; schoolreis brief groep 1 t/m 5
Bijlage 3; nieuwsbrief buurtsportwerk

Agenda
september
9
Weekjournaal
Schoolkamp groep 6.7.8
10
Schoolkamp groep 6,7,8,
11
Schoolkamp groep 6,7,8
16
Eerste gymles in de Steense groep 3 t/m 8
17
Rietnymf groep 1 en 2
Week 38
Startgesprekken groep 5 t/m 8
19
Schoolreis groep 1 t/m 5
Bezoek eendenkooi groep 6,7,8 11.00u
20
Comprix in beweging
23
Weekjournaal
25
Intake gesprekken leerlingen plusklas
26
Juf Lilian jarig
Rietnymf groep 3/4/5 12.15u-13.45u

Oktober
3
4
7
10
11
21 t/m 25
28
30
November
2
7
11
14
21
25
28
December
5
9
10
14
19
23
Januari
6
13
16
20

Start Kinderboekenweek
13.00u voorstelling obs de Lamer groep 1 t/m 8
Dierendag
Weekjournaal
Rietnymf groep 6,7,8 van 12.15u-13.45u
Einde Kinderboekenweek
Meester Ger jarig
Herfstvakantie
Weekjournaal
Start talenthoeken

Oud papier
Rietnymf groep 1 en 2 09.45u-11.15u
Weekjournaal
Rietnymf 3/4/5 12.30-14.00u
Oudergesprekken Zien, sociaal emotioneel
Weekjournaal
Alle leerlingen 12.00u vrij i.v.m. studiemiddag
Rietnymf 12.15u-13.45u gr 6/7/8

Sinterklaas
Weekjournaal
Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs te Munnekeburen voor ouders en
leerlingen groep 8
Oud papier
Herdenking monument
Kerstviering
Start kerstvakantie

Start school
Weekjournaal
Start toetsweek 1
Juf Marjan jarig
Start toetsweek 2
Weekjournaal

Februari
1
3
7
8
10
12
16
17 t/m 21
24
25
27
Maart
4
9
12
18
19
21
22
23
23
28

April
2
6
8
10
13
17
20
21
27-5 mei

Oud papier
Weekjournaal
Rapporten mee
Remco Heite schaaktoernooi
Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Juf Cobie jarig
Juf Dana jarig
Voorjaarsvakantie
Weekjournaal
08.30-10.00 kijkochtend aansluitend gesprek met Hanneke en ouders
08.30-10.00 kijkochtend aansluitend gesprek met Hanneke en ouders

Comprix studiedag, alle leerlingen vrij.
Weekjournaal
Rietnymf groep 1 en 2 09.45u-11.15u
Open dag
Rietnymf 3/4/5 12.15u-13.45u
LAMMETJES DAG

Juf Inez jarig
Juf Hanneke jarig
Weekjournaal
Oud papier

Rietnymf groep 6/7/8 12.15u-13.45u
Weekjournaal
Schoolvoetbal
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede paasdag alle leerlingen vrij
Koningsspelen
Weekjournaal
laatste keer gym Steense
Eindtoets Route 8
Meivakantie

Mei
6

18
21-24
23
28

Start school
Weekjournaal
Oudergesprekken groep 8 n.a.v eindtoets
Schoolkorfbaltoernooi
Mei-spelen
Koningsdag voor kunst en cultuur
Weekjournaal
Hemelvaartweekend
Oud papier
Feestelijke ouderavond groep 1 t/m 8

Juni
1
2 t/m 5
4
8 t/m 12
11
12
15 t/m 19
25
26
27
29

2de pinksterdag
Avondvierdaagse
Rietnymf groep 1 en 2 09.45u-11.15u
Start toetsweek 2
Rietnymf groep 3/4/5 12.15u-13.45u
Alle leerlingen 12.00u vrij i.v.m. spelletjesmiddag dorpsfeest
Start toetsweek 3
Rietnymf groep 6/7/8 12.15u-13.45u
Rapport mee
Oud papier
Oudergesprekken

12
13
15

Juli
2
3

Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Leerlingen 12 uur vrij.

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar directie@obsdelantscheene.nl
Met vriendelijke groet,
Team Obs de Lantscheene

