Weekjournaal nr. 7

2019-2020

Zakelijke ouderavond
We willen jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid op de zakelijke ouderavond. Fijn dat er zo’n grote
opkomst was.

RietNymf groep 6, 7 en 8
Groep 6,7 en 8 gaan donderdagmiddag 28 november naar de RietNymf. We vertrekken om 12.00u vanaf school en
de leerlingen kunnen om 13.45u weer opgehaald worden bij de RietNymf. Susan en Alisande hebben zich opgegeven
om te rijden.

School van de week
De leerlingen krijgen deze week een bonnetje mee naar huis van Zwembad ‘de Steense.’ Met dit bonnetje kunnen de
kinderen op vrijdag 29 november of zaterdag 30 november zwemmen voor 2 euro.

Voorleeswedstrijd
Vrijdag 29 november doen alle leerlingen van groep 6,7 en 8 mee aan de voorleeswedstrijd. De leerlingen lezen een
fragment voor uit een zelf gekozen boek.
De lezers worden beoordeeld door een heuse jury. De winnaar vertegenwoordigt onze school in de regionale
voorleeswedsrijd.

Sinterklaas
Op donderdag 5 december zullen Sinterklaas en zijn Piet een bezoek aan de Lantscheene brengen. We verwachten
de Sint tussen 08.30u en 08.45u op school. Nadat de Goedheiligman en Piet zijn verwelkomd, zullen zij met groep 1
t/m 5 naar het speellokaal gaan.
De leerlingen krijgen in de kleine pauze een lekkere traktatie. De leerlingen hoeven dus geen fruit mee naar school.
Ze moeten wel weer een lunchpakketje mee deze dag.
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben van Sint de opdracht gekregen om mee te helpen met de pakjes en
surprises. Volgende week zullen de leerlingen van de groepen 6 ,7 en 8 daarvoor lootjes gaan trekken.
Woensdagmiddag 4 december, van 14.00u tot 16.00u mogen de surprises in een vuilniszak of doos in de klas worden
gebracht en daar op de pakjestafel worden geplaatst. Denk om je gedicht en vergeet niet de naam van de ontvanger
op het cadeau te zetten!

Pietengym
Maandagmiddag 2 december is er pietengym voor alle leerlingen. De groepen 1 en 2 gaan deze maandag ook mee
te gymmen in de Steense.

Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs
Op dinsdagavond 9 december is in de gemeenschapsruimte van de “Drie Turven” te Munnekeburen een
gezamenlijke informatieavond over het Voortgezet onderwijs. De avond begint om 19.00 uur.
Deze voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen van groep 8 wordt georganiseerd door o.b.s. De
Aventurijn, o.b.s. de Lamer en o.b.s. de Lantscheene.
De volgende scholen voor voortgezet onderwijs zullen een presentatie geven:
• Het Zuyderzee college te Lemmer
• Lindecollege te Wolvega
• Terra Wolvega
• OSG Sevenwolde te Heerenveen
• Kei College te Heerenveen

Monument
Maandagochtend 16 december gaan de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 naar het monument dat we geadopteerd
hebben aan de Sasweg. Hier herdenken we het feit dat er in 1943 een vliegtuig neergestort is.
De leerlingen zullen hier o.a. een bloemstuk neerleggen.

Oud papier
Op zaterdag 14 december wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Datum
Route West
Route Oost
De Meenthe, Sasweg, PS weg
14 december
G. de Boer
Ruiter
Bosma
v. Velzen
Jonkers
Hoekstra

Aanwezigheid Hanneke
Datum
Maandag 25 november
Dinsdag 26 november
Woensdag 27 november
Donderdag 28 november
Maandag 2 december
Dinsdag 3 december
Woensdag 4 december
Donderdag 5 december

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

Logopedie
Hallo ouders en verzorgers,
Mag ik mij aan u voorstellen? Mijn naam is Jan Roze. Sinds mei van dit kalenderjaar ben ik
werkzaam als logopedist in het basisonderwijs van de gemeente Weststellingwerf. Ik ben
woonachtig in Meppel.
Een belangrijke taak is de logopedische screening. Bij de screening gaat de aandacht vooral
uit naar de spraak en de taalvaardigheid van de leerlingen.
De screening heeft een preventief doel. Als er sprake is van een probleem op logopedisch gebied, dan maakt de
screening een vroegtijdige aanpak mogelijk. De gevolgen kunnen dan worden voorkomen of worden beperkt.
Daarom richt ik mij vooral op de jongere leerlingen. Het gaat dan om de leerlingen uit de groepen één en twee.
Mocht uw kind in aanmerking komen voor een screening, dan wordt u uiteraard daarvan op de hoogte gesteld.
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking! Door mijn werk hoop ik een steentje te kunnen bijdragen aan de kwaliteit
van het onderwijs in Weststellingwerf.
Heeft u vragen op logopedisch gebied? U kunt mij eenvoudig benaderen: jan.roze@planet.nl

Volgend weekjournaal
Het eerst volgende weekjournaal van schooljaar 2019 - 2020 zal op maandag 9 december 2019 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat geen bijlagen.

Agenda
November
28
December
2
5
9
9
14
16
19
23
Januari
6
13
16
20

Februari
1
3
7
8
10
12
16
17 t/m 21
24
25
27

Rietnymf 12.15u-13.45u gr 6/7/8

Pietengym groep 1 t/m 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

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

Maart
4
9
12
18
19
21
22
23
28
April
2
6
8
10
13
17
20
21
27-5 mei
Mei
6
12
13
15
18
21-24
23
28

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

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
Juli
2
3

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

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

