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Gymlessen van meester Frits
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen een aantal weken achter elkaar gymles van meester Frits op het veld.
Het gaat om de volgende data;
Maandag 15 juni
Maandag 22 juni
Wilt u uw kind(eren) gepaste kleding en schoeisel meegeven op deze dagen?

Formatie schooljaar 2020 – 2021
De verdeling van de groepen ziet er komend schooljaar anders uit ten opzichte van dit schooljaar.
Zo gaan we volgend jaar werken met een combinatiegroep 1,2 en 3, een groep 4,5,6 en een groep 7 en 8. Deze
keuze hebben we gemaakt op basis van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en daarnaast is het aantal
leerlingen per groep van belang geweest.
Ook in de bezetting van volgend schooljaar is het een en ander veranderd. Zo heeft juf Dana een volledige baan
gekregen op Obs Zuid te Wolvega. Juf Lilian zal in Dana haar plaats een dag bij de kleuters gaan draaien.
Daarnaast gaat juf Lilian volgend schooljaar starten met de schoolleiders opleiding. Voor deze opleiding heeft zij één
studiedag per week gekregen. Die studiedag zal meester Ger opvullen in de bovenbouw.
Het schema is als volgt;
Formatie schooljaar 2020 - 2021
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdagochtend
Vrijdagmiddag

1,2,3

4,5,6

7 en 8

Juf Marjan
Juf Marjan
Juf Marjan
Juf Lilian
Juf Marjan

Juf Inez
Juf Inez
Juf Inez
Juf Cobie
Juf Cobie
Juf Cobie
Groep 3,4,5

Meester Ger
Meester Ger
Meester Ger
Meester Ger
Meester Ger
Meester Ger
Groep 6,7,8

Ook hebben we volgend schooljaar weer de beschikking over een derde jaar stagiaire onderwijsassistent. Zij zal op
woensdag, donderdag en vrijdag bij ons op school te vinden zijn.
Op dinsdagochtend hebben we de beschikking over een extra leerkracht. Juf Lilian is deze dag boventallig en zal te
vinden zijn in de verschillende groepen voor extra ondersteuning.
De groepen 1 en 2 zijn op de vrijdagmiddag om 12.00u vrij.

Vertrek juf Daniëlle, juf Dana en juf Hanneke
Juf Daniëlle moest door de corona maatregelen helaas eerder dan gepland stoppen met haar stage hier op school.
We zeggen juf Danielle op gepaste ‘corona-wijze’ gedag op 18 juni.
Juf Dana heeft een baan op Obs Zuid gekregen en is dit schooljaar ook onverwacht eerder naar deze school
vertrokken door ‘corona’. Ook haar willen we natuurlijk nog dag zeggen met de kinderen. Op 3 juli vanaf 11.15u
zullen wij haar in het zonnetje zetten. En zal ze uitglijden naar haar nieuwe school om 11.30u.
Juf Hanneke heeft een nieuwe baan op Obs Tuindorp aangenomen. Helaas moeten we ook van haar dus afscheid
nemen, na 17 jaar. Dit gaan wij ook doen op vrijdag 3 juli om 11.15u. Ook juf Hanneke zal om 11.30u uitglijden naar
haar nieuwe school.

Nieuwe directeur
We zijn blij u te kunnen mededelen dat m.i.v. het nieuwe schooljaar wij een nieuwe directeur mogen verwelkomen.
Annelies Dijkstra zal onze nieuwe directeur worden. Bijgaand is een begeleidende brief.

Oudergesprekken
29 juni zijn oudergesprekken. Deze kunnen online of buiten in de buitenlucht met de leerkracht(en) worden gevoerd.
U kunt zich binnenkort opgeven.

Nieuwe leerling
Deze week is Bauke 4 jaar geworden en mag vanaf nu elk dag naar school. Wij wensen Bauke een leuke en leerzame
tijd op obs de Lantscheene.

Oud papier
In verband met de coronacrisis zijn wij helaas genoodzaakt om het oud papier de komende tijd op een andere
manier in te zamelen dan u van ons gewend bent.
Wij willen u vragen om het oud papier zelf naar de manege (Sonnegaweg 31a) te brengen. Hier zal een container
staan waar u het oud papier in kunt doen. Wilt u het oud papier zo ver mogelijk achterin de container plaatsen?
De container zal een heel weekeind van 27 juni achter de manege staan.
Op zaterdagochtend tussen 9.30 en 11.00 zullen er helpers bij de container aanwezig zijn om het oud papier uit uw
auto of kar te halen en in de container te zetten. Wanneer u het oud papier tussen deze tijdstippen komt brengen
willen wij u verzoeken om in de auto te blijven, zodat de helpers veilig hun werk kunnen doen.
Wij willen u er op attent maken dat het oud papier een mooie bron van inkomsten is voor onze school en we willen u
dan ook vragen om toch uw oud papier naar onze container te brengen, ondanks dat we begrijpen dat het voor u
lastiger is.

Ook willen we vragen om aan uw buurtgenoten te denken, voor wie het misschien minder makkelijk is om het oud
papier zelf weg te brengen (denk hierbij wel aan de regels van het RIVM).
Mocht het onverhoopt voor u echt niet mogelijk zijn om het oud papier naar de container te (laten) brengen, dan
kunt u contact opnemen met Henk-Frans Ruiter (06-10179585).
Bedankt voor uw medewerking,
Oudervereniging de Lantscheene

3 juli laatste schooldag
Vanaf 11.15u gaan wij op het plein samen de kinderen het jaar feestelijk afsluiten. Ouders zijn hier welkom buiten
het hek met in achtneming van de 1,5m. Om 11.30u glijdt groep 8 uit. Ook juf Hanneke en juf Dana zullen uitglijden
naar hun nieuwe baan. Aansluitend is het dan vakantie voor iedereen!

Volgend weekjournaal
Het eerst volgende weekjournaal van schooljaar 2019 - 2020 zal op maandag 29 juni 2020 in uw mailbox te vinden
zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1: Benoeming nieuwe directeur
Bijlage 2: Plusklas schooljaar 2020 - 2021

Agenda
Juni
26
27
29

Rapport mee
Oud papier
Weekjournaal

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

