Weekjournaal nr. 3

2019-2020

Nieuwe leerlingenraad
Er hebben weer verkiezingen plaatsgevonden voor de leerlingenraad van schooljaar 2019 – 2020
De volgende leerlingen zijn gekozen: Anton, Jordy, Cas en Evert
Wij willen onze leerlingen betrekken bij de kwaliteit van onze school. De leerlingen zijn immers feitelijke gebruikers
van onze school. Zij kunnen daarom zinnige ideeën hebben waar wij zelf niet direct aan denken. Via de
leerlingenraad kunnen die ideeën gehoord worden. De leerlingenraad doet voorstellen en mag regelmatig
meebeslissen over praktische zaken. De directie zal ongeveer één keer in de 6 - 8 weken met de raad vergaderen.

Excursie entrainement
Donderdag 12 september zijn de groepen 3, 4 en 5 naar de stallen van de familie Hagoort geweest om in het kader
van beroepen heel veel te leren over het beroep van trainer, verzorger en pikeur. Kim heeft ons een prachtige
rondleiding gegeven, waarbij de kinderen veel vragen stelden. De volgende dag in de klas konden we voortborduren
op deze beleving en wat we allemaal hadden geleerd. Bedankt familie Hagoort.

Excursie naar de boerderij van Simone:
We zijn met de kleuters naar Simone haar boerderij geweest en Wietze en Neeltje hebben ons van alles laten zien en
ook verteld over hun boerderij. Daarna hebben we gezellig aan tafel fruit gegeten en wat gedronken. Ondertussen
mochten we melk uit de melktank proeven en Workumer kaas. We hebben een leuke morgen gehad.

RietNymf groep 1 en 2
De kinderen van groep 1en 2 zijn vorige week dinsdag met de Rietnymf naar het bos bij de Meenthe geweest om een
Trollenpad te lopen. We moesten in groepjes Trollen zoeken. Als we er
één gevonden hadden, hing daar een opdracht bij. We hebben
gekeken welke blaadjes bij welke boom hoorden, beestjes gezocht,
spinnenwebben zichtbaar gemaakt door er water op te spuiten met
een plantenspuit. We hebben gemeten met hoeveel kinderen we om
een boom pasten en “slootje” gesprongen. Het was een leerzame en
erg leuke ochtend.

Schoolreis groep 1 t/m 5
De groepen 1 tot en met 5 zijn afgelopen donderdag op schoolreis geweest naar Duinenzathe in Appelscha. We
hadden er prachtig weer bij. We zijn eerst met de hele groep door het park gegaan. Na de patat mochten de oudsten
zelf hun weg zoeken. En zijn de kleuters met elkaar verder gegaan. Het was een heerlijke dag, de kinderen hebben
zich opperbest vermaakt.

Bezoek eendenkooi
De bovenbouw heeft vorige week donderdag een bezoek gebracht aan eendenkooi Kooi Op ‘t Ein. Het was een
prachtig bezoek. Eigenaar Stoffel Baas vertelde prachtig over de geschiedenis van de omgeving, het ontstaan van de
eendenkooi, de dieren die er leven en hoe hij ‘samenwerkt’ met de natuur. Over ieder blaadje, plantje, boom en dier
kon Stoffel vertellen terwijl de leerlingen ondertussen aan zijn lippen hingen.
Al met al een prachtige excursie met een enthousiaste gids.

Sportdag groep 8
Vrijdag 20 september stond "Comprix in beweging" op het programma voor de leerlingen van groep 8 van heel
Comprix. In drie rondes hebben de kinderen kennisgemaakt met verschillende sporten. Onze leerlingen mochten
aansluiten bij de leerlingen van obs Tuindorp waar ze heel hartelijk ontvangen werden en er al snel samen werd
gesport. De eerste ronde stond ‘Wall ball’ op het programma, daarna ‘Kenpo’ hetgeen vervangen werd door voetbal.
Tijdens de laatste ronde maakten de leerlingen kennis met ‘Tumbling’. We kijken terug op een gezellige, sportieve
dag.

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.
De volgende ouders hebben zich opgegeven om te rijden; Kim en Marjolein

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek heeft als thema “Reis je mee”. We starten de week op donderdag 3 oktober met een
voorstelling op Obs de Lamer. Deze voorstelling heet “Reis je mee?” Steekwoorden bij deze voorstelling zijn, reizen,
samenwerken, behulpzaam zijn, lekker lezen, wonder en beleving. Voor deze voorstelling zoeken we nog 3 rijders.
We vertrekken om 12.30u vanaf school. Als rijder kunt u gerust deze voorstelling bij wonen. Kunt u rijden wilt u dit
dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren)?
We gaan vanaf deze dag en de week erna over dit thema werken. In de klassen zelf maar ook groepsoverstijgend. Op
vrijdagmorgen 11 oktober kunt u tussen 11.00uur – 12.00u komen kijken wat de leerlingen hebben gemaakt in het
kader van de Kinderboekenweek. Ook grootouders, dorpsbewoners en andere belangstellenden zijn hierbij van
harte welkom.

Dierendag
4 oktober is een dag waarop de dieren in het zonnetje worden gezet. Al jarenlang is het op de Lantscheene traditie
voor de leerlingen om ‘s morgens met hun echte (huis)dier op het plein samen te komen. Ook dit jaar staat het op
het programma. Vindt uw kind het leuk om met zijn/haar echte huisdier op het plein te komen, dan is dat mogelijk
mits u zelf als begeleider aanwezig bent. Natuurlijk mogen de leerlingen ook ieder een handzame knuffel mee naar
school nemen. Tussen 8.15 uur en 8.45 uur bent u samen met uw zoon/dochter en het lievelingsdier van uw kind van
harte welkom op het schoolplein van de Lantscheene. Daarna gaan de echte dieren weer naar huis en zullen de
leerlingen en hun knuffels naar binnen gaan.

RietNymf groep 6,7,8
Donderdag 10 oktober gaan de leerlingen van groep 6,7,8 naar de RietNymf.
De leerlingen worden om 12.15u verwacht bij de RietNymf. We vetrekken dan ook om 12.00u vanaf school.
De volgende ouders hebben zich opgegeven om te rijden; Kim, Alien en Alisande.

Aanwezigheid Hanneke
Datum
Dinsdag 24 september
Woensdag 25 september
Donderdag 26 september
Maandag 30 september
Dinsdag 1 oktober
Woensdag 2 oktober
Donderdag 3 oktober
Maandag 7 oktober

Locatie
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene

Volgende weekjournaal
Het eerst volgende weekjournaal van schooljaar 2019 - 2020 zal op maandag 7 oktober 2019 in uw mailbox te vinden
zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat geen bijlagen.

Agenda
september
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
16
19
23

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

Januari
6
13
16
20

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

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

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

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

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

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

