Weekjournaal nr. 12

2019-2020

Voorleeskampioen
Dinsdagavond 4 februari was de regionale finale van de voorleeswedstrijd. De Lantscheene werd vertegenwoordigd
door Jordy. Jordy heeft prachtig voorgelezen. Hij behoorde tot de beste vier! Dit betekent dat hij onze school
nogmaals gaat vertegenwoordigen. Jordy van harte gefeliciteerd!

Inspectiebezoek 4 februari
Dinsdagmiddag 4 februari hebben twee inspecteurs een bezoek gebracht aan onze school. Na een rondleiding door
de school volgde er een gesprek met het team van de Lantscheene. Dit gesprek ging hoofdzakelijk over de
professionele ruimte die wordt ervaren in relatie tot werkbeleving en de onderwijskwaliteit. We kijken terug op een
positief inspectiebezoek.

Schaaktoernooi
Zaterdag 8 februari deden de leerlingen van de bovenbouw mee aan het Remco Heite schaaktoernooi. De leerlingen
hebben een mooie en leerzame dag gehad.

Kijkdagen (herhaling)
Op dinsdag 25 februari en donderdag 27 februari zetten wij de deuren voor u open. U kunt deze dagen van 8.30u9.30u een kijkje komen nemen in de klassen en op school. Om 9.30u kunt u als ouders nog even samen
koffiedrinken. Juf Hanneke zal zich dan ook bij u voegen om de positieve- en ontwikkelpunten van de school door te
nemen.

Rietnymf
Donderdag 12 maart 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. De volgende ouders hebben zich
opgegeven om te rijden; Alisande, Neeltje en Joëlle.

Comprix studiedag (herhaling)
Op woensdag 4 maart hebben wij een Comprix dag. Deze dag volgen wij met alle Comprix scholen workshops. Deze
dag zijn de leerlingen dus allemaal vrij!

Lammetjesdag (herhaling)
Zaterdag 21 maart staat onze jaarlijkse lammetjesdag weer gepland. Kent u ouders die nog zoekende zijn naar een
school; nodig ze dan uit voor onze lammetjesdag. Deze dag kunnen ze op een ongedwongen en gezellige manier
kennis komen maken met onze school.

Zakelijke ouderavond (herhaling)
We hebben in november tijdens de zakelijke ouderavond gesproken over het voortbestaan van de school n.a.v. de
enquête o.l.v. Antonio de Ruiter. Tijdens die avond hebben we afgesproken dat er een vervolg zou plaatsvinden in
april. Noteert u alvast deze datum, dinsdag 21 april 20.00 uur.
Met vriendelijke groeten van de MR

Zwerfboekenstation
Het zwerfboekenstation is weer mooi gevuld. Misschien staat er nog iets voor uw kind(eren) tussen?

Schoolkorfbal 13 mei (Herhaling)
Kan nog deze week!!!!
Jongens en meisjes, jullie kunnen je weer aanmelden voor het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. Er wordt gespeeld in
viertallen met de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Omdat het niet verplicht is om met 2 jongens en 2 meisjes te spelen,
kunnen we snel een team vormen. Natuurlijk gaan we op school nog heel veel oefenen.
De opgave moet voor 1 maart binnen zijn. Het zou fijn zijn als we weer met de hele school mee gaan doen, want het
is niet alleen leuk om wedstrijdjes te spelen, het is ook leuk om je schoolvriendjes aan te moedigen. Dus schrijf snel
je naam op de intekenlijst in de hal.
Bij vragen kun je terecht bij juf Cobie

Aanwezigheid Hanneke
Datum
Maandag 24-02
Dinsdag 25-02
Woensdag 26-02
Donderdag 27-02
Maandag 02-03
Dinsdag 03-03
Woensdag 04-03
Donderdag 05-03

Locatie
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
stafbureau
Obs de Lamer/ Lantscheene
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Studiedag Comprix
Obs de Lantscheene/ Lamer

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

Bijlagen: Dit weekjournaal bevat geen bijlagen.

Agenda
Februari
24
25
27

Maart
4
9
12
18
19
21
22
23
28

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

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
Extra ouderavond 20.00u
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

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

