Weekjournaal nr. 10

2019-2020

Leescoördinator
Sinds vorige week is onze school een leescoördinator rijker. Juf Inez heeft
maandagavond 13 januari haar certificaat ontvangen voor de cursus open boek. Van
harte gefeliciteerd, juf Inez!
Vanuit de cursus heeft juf Inez een leesplan gemaakt om het leesplezier bij onze
leerlingen te vergroten. Zo zullen we onder andere uitgebreid stil staan bij de Nationale
Voorleesdagen.

Nationale Voorleesdagen
A.s. woensdag, 22 januari, beginnen de Nationale Voorleesdagen. Wij zullen anderhalve week lang stilstaan bij
boekpromotie en voorlezen. We hopen op deze manier dat de leerlingen nieuwe boeken gaan lezen, die gepromoot
worden door de leerlingen en leerkrachten. Wij zullen de kinderen ook vragen zelf leuke boeken van huis mee te
nemen die ze aanprijzen bij klasgenoten. Ook willen wij de ouders, opa’s en oma’s en eventueel andere
belangstellenden vragen om te komen voorlezen op school. In het kader; een Bekende Nederlander kennen we niet,
maar een Bekende Ouder natuurlijk wel!  Bij dit weekjournaal is een brief bijgevoegd met alle informatie hierover.
A.s. woensdagochtend zullen de leerkrachten de Nationale Voorleesdagen openen, door voor te lezen uit het boek
boos, BOOS, BOOS!

Oud papier
Op zaterdag 1 februari wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Datum
Route West
Route Oost
De Meenthe, Sasweg, PS weg
1 februari 2020
E. J. De Boer
Hof
Junte
v.d. Tol
Rikkers
Groeneveld

Staking
Even ter herinnering: Donderdag 30 januari gaan de leerlingen gewoon naar school. Vrijdag 31 januari zijn de
leerlingen vrij i.v.m. stakingsdag leerkrachten.

Studiedag
Op maandag 3 februari hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij!
We zullen deze dag de resultaten van ons onderwijs analyseren en evalueren.

Inspectiebezoek 4 februari
Dinsdagmiddag 4 februari zal de inspectie een bezoek brengen aan onze school.
Mevrouw dr. E. Timminga komt op school voor een themaonderzoek ‘Ruimte in meesterschap’. De inspectie voert
dit onderzoek uit om informatie op te halen over werkbeleving en onderwijskwaliteit. De inspecteur zal in gesprek
gaan met de leerkrachten en de directie. Voorafgaand aan de gesprekken zullen de leerkrachten de inspecteur
rondleiden door onze school.

Oudergesprekken
Maandag 10 februari vinden er in de middag en avond oudergesprekken plaats voor de groep 1 t/m 5 n.a.v. het
eerste rapport. U kunt uw voorkeur aangeven voor de middag of avond bij de groepsleerkrachten of via de mail:
(directie@obsdelantscheene.nl).

Let op! I.v.m. Meester Ger zijn studie bewegingsonderwijs zal hij op maandagmiddag 10 februari niet aanwezig
zijn. De gesprekken van groep 6,7,8 zullen plaatsvinden op woensdag 12 februari. U kunt uw voorkeur aangeven
voor de middag of avond bij meester Ger.

Aanwezigheid Hanneke
Datum
Dinsdag 21-01-2020
Woensdag 22-01-2020
Donderdag 23-01-2020
Maandag 27-01-2020
Dinsdag 28-01-2020
Woensdag 29-01-2020
Donderdag 30-01-2020

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

Het Buurtsportwerk komt weer langs met Naschools Sportaanbod
Freerunningparcours in januari
Allereerst wenst het Buurtsportwerk iedereen een gezond en sportief 2020
toe!Wij komen weer naar de scholen met een leuk Naschools Sportaanbod.
Dit Naschoolse Sportaanbod is gemaakt voor kinderen uit groep 3 t/m 6.
Wanneer je jonger of ouder bent, ben je ook van harte welkom en zullen we
proberen de activiteiten voor jouw leeftijd aan te passen.
Op dinsdag 28 januari, donderdag 13 februari, dinsdag 31 maart,
donderdag 16 april en maandag 18 mei komen we naar Sporthal De Schakel.
We starten daar altijd om 14.30 uur.
Elke maand hebben we daarbij een ander thema.
Januari
In januari is het thema een freerunnen parcours. In dat parcours staan
allerlei hindernissen waar jij overheen en vanaf kunt springen zoals jij dat
wil. Een echte uitdaging voor alle kinderen van groep 3 t/m 6. Wij hopen
jullie daar te zien.
Met vriendelijke groeten,
het Buurtsportwerk

Volgend weekjournaal
Het eerst volgende weekjournaal van schooljaar 2019 - 2020 zal op maandag 3 februari 2020 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat geen bijlagen.

Agenda
Januari
20
22
30
31

Start toetsweek 2
Weekjournaal
Start Nationale Voorleesdagen
Leerlingen gewoon school
Einde Nationale Voorleesdagen
Leerlingen vrij i.v.m. staking leerkrachten

Februari
1
3
7
8
10
12
13
16
17 t/m 21
24
25
27
Maart
4
9
12
18
19
21
22
23
28

April
2
6
8
10
13
17
20

Oud papier
Weekjournaal
Studiedag; leerlingen vrij
Rapporten mee
Remco Heite schaaktoernooi
Oudergesprekken groep 1 t/m 5
Juf Cobie jarig
Oudergesprekken groep 6,7,8
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

21
27-5 mei
Mei
6

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

Juli
2
3

Afscheid groep 8
Laatste schooldag

12
13
15

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

