Weekjournaal nr. 13

2019-2020

Rietnymf (herhaling)
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.

Speeltoestel
Aanstaande donderdag, 12 maart, zal ons nieuwe speeltoestel worden geplaatst.
Morgen, dinsdag 10 maart, zal de ondergrond waar het speeltoestel komt te staan worden
klaargemaakt en vrijdag 13 maart is de afwerking.
Het speeltoestel zal tijdens de Lammetjesdag feestelijk worden geopend.

Rietnymf groep 3/4/5
Donderdag 19 maart 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. Voor dit bezoek aan de RietNymf zijn
we nog op zoek naar rijders. Wie zou kunnen rijden? Wilt u dit doorgeven aan juf Cobie of Juf Inez.

Lammetjesdag (herhaling)
Zaterdag 21 maart, van 13.00u – 16.00u, 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. Als bijlage nogmaals de uitnodiging met het verzoek om
deze zoveel mogelijk te verspreiden. We hopen op deze manier veel mensen te mogen ontvangen.

OPROEP!!!! Welke ouders zouden er voor Lammetjesdag lekkere taarten, koeken e.d. willen bakken?
Graag opgave bij de ov: Marieke, Kim, Alisande of Sandra.

Oud papier
Het oud papier rijden van zaterdag 23 mei zal verplaatst worden naar zaterdag 16 mei. Dit in verband met het
Hemelvaartsweekend. Als bijlage het aangepaste oud papier rooster.

Verkeersregelaars Avond vierdaagse
Van dinsdag 2 juni t/m vrijdag 4 juni wordt in Wolvega weer de jaarlijkse avondvierdaagse gehouden.
Voor de avondvierdaagse is men wederom op zoek naar verkeersregelaars. Dit jaar moet iedere school minimaal 3
verkeersregelaars afvaardigen. Voor een instructie tot verkeersregelaar kan men eenvoudig een e-learning
programma volgen via de computer. Door een mail te sturen naar avond4daagsewolvega@hotmail.com kun je je
opgeven voor verkeersregelaar en ontvang je een inlogcode. Het is ook mogelijk om 1 of 2 avonden te helpen in
plaats van alle 4. Opa’s , oma’s , ooms, tantes , buren iedereen is welkom als verkeersregelaar! Uw hulp wordt
bijzonder op prijs gesteld. Bovendien is de veiligheid van de wandelaars hier mede van afhankelijk.

Open dag 18 maart
De open dag op 18 maart wordt georganiseerd in het kader van ‘de dag van het openbaar onderwijs’. Alle scholen
van Comprix zullen er aan meedoen.
Tijdens de open dag staan ook onze deuren open voor alle nieuwe ouders en kinderen, die graag eens op onze
school willen komen kijken.

Inleveren rapporten
Mocht u nog rapporten van uw kind(eren) thuis hebben, zou u deze dan mee willen geven naar school?

Nationale opruimdag 20 maart
Vrijdagmiddag 20 maart organiseert Plaatselijk Belang het meedoen aan de nationale opruimdag. Met vele
begeleiders gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 in hun eigen omgeving zwerfvuil opruimen.

Oud papier
Op zaterdag 28 maart wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Datum
Route West
Route Oost
De Meenthe, Sasweg, PS weg
28 maart 2020
Schuurman
Gomersbach
De Kroon
Dijkman
v. Velzen
Ruiter

School van de week
Onze school is vrijdag 27 maart en zaterdag 28 maart ‘school van de week’ bij zwembad De Steense te Wolvega. De
leerlingen kunnen dan voor 2 euro zwemmen.

Project “Op avontuur”
Samen met De Lamer starten we vrijdag 27 maart met het project “Op avontuur”. Dit is een project op het gebied
van kunst en cultuur. Deze dag zal helemaal in het teken staan van drama, creatieve handvaardigheid en samen
werken en spelen.
De slotdag van dit project is op vrijdag 15 mei tijdens de Provinciale Meispieldag.
In de tussenliggende weken zullen we op school lessen krijgen van een dramadocent en van een beeldend
kunstenares. We gaan u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de activiteiten.

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

Aanwezigheid Hanneke
Datum
Maandag 09-03
Dinsdag 10-03
Woensdag 11-03
Donderdag 12-03
Maandag 16-03
Dinsdag 17-03
Woensdag 18-03
Donderdag 19-03

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

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

Bijlagen:
1. Oud papier rooster
2. Uitnodiging Lammetjes dag
3. Nieuwsbrief van de Bibliotheek

Paashazengym tijdens het Naschoolse Sportaanbod.
Het buurtsportwerk organiseert na schooltijd in 7 verschillende gymzalen in de
gemeente Paashazengym voor kinderen van groep 1 t/m 4. Zo ook in de sporthal De
Schakel in Munnekeburen, en wel op dinsdag 31 maart om 14.30 uur.
Tijdens deze gym komt de paashaas allerlei leuke spelletjes doen met eieren, mandjes
en de toestellen. Over sloten springen als een haas, paaseieren zoeken, paaseieren
mikken en nog veel meer. Kom je ook? Neem gerust je oudere broertje of zusje mee en
ook je ouders zijn van harte welkom.

Agenda
Maart
9
12
18
19
21
22
23
23
27
28

April
2
6
8
10
13
17
20
21
23
27-5 mei

Weekjournaal
Rietnymf groep 1 en 2 09.45u-11.15u
Open dag
Rietnymf 3/4/5 12.15u-13.45u
13.00u – 16.00u LAMMETJES DAG

Juf Inez jarig
Juf Hanneke jarig
Weekjournaal
Start project ‘op avontuur’
Oud papier

Cursus Talentfluisteraar
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
Cursus Talentfluisteraar
Meivakantie

Mei
6
12
13
15
16
18
21-24
28

Start schoolWeekjournaal
Oudergesprekken groep 8 n.a.v eindtoets
Schoolkorfbaltoernooi
Mei-spelen
Dag voor kunst en cultuur
Oud papier
Weekjournaal
Hemelvaartweekend
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

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

