Weekjournaal nr. 1

2020-2021

Start schooljaar, thema fris en fruitig
Vandaag de laatste dag van de zomervakantie, bijzonder om deze 6 weken vakantie te hebben in deze bijzondere
tijd. De verhalen van de vakanties zullen maandag uitgebreid besproken in de klassen. We hopen dat u net als uw
kinderen heeft genoten van deze vrije weken. We staan we ook weer fris, uitgerust en enthousiast klaar voor het
nieuwe schooljaar. Voor de zomervakantie gingen we alweer met alle groepen naar school. Ten opzichte van de
Corona-richtlijnen voor de zomervakantie zijn er een aantal wijzigingen met ingang van maandag. In deze Nieuwsflits
is informatie te lezen over deze wijzigingen en de gevolgen daarvan. Heel belangrijk blijft het om de regels ten
aanzien van hygiëne en afstand goed na te leven. De belangrijkste punten zijn:
-

Ouders komen niet in school.
Wachtende ouders mogen op het schoolplein, binnen de hekken wachten, ivm de verkeersveiligheid, met in
acht neming van de 1,5 meter.
De pauzes zijn niet meer gescheiden
Gymnastiek mag weer binnen en buiten gegeven worden
Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog

We wensen iedereen alvast een fijn en gezond schooljaar toe.

Even voorstellen….
Hallo allemaal,
Ik ben Annelies Dijkstra en met ingang van dit schooljaar directeur van obs de Lantscheene en de Lamer. Voor de
vakantie heb ik de sleutel overhandigd gekregen van Hanneke en daarna mocht ik het schoolplein op glijden. Vorig
schooljaar was ik werkzaam op de Vensterschool in Noordwolde en daarvoor heb ik 14 jaren in Roden gewerkt. We
gaan elkaar dit jaar beter leren kennen maar kort iets over mezelf, ik woon Norg, ben getrouwd met Frans en samen
hebben we 3 kinderen, Myrthe, Rens en Ruben. Verder ben ik sportief, ik houd van tennissen (actief) en voetbal
kijken bij de jongens en ook met een fijn boek vermaak ik mij goed. Ik heb er zin in om aan de slag te gaan op deze
mooie plek in deze mooie school.

Oud papier
Op zaterdag 22 augustus wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Datum
22 augustus 2020

Route West
Ruiter
Hof

Route Oost
Jonkers
Ger de Boer

De Meenthe, Sasweg, PS weg
Hoekstra
Hagoort

Startgesprekken en informatieavond
De startgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 zullen zijn op dinsdag 1 september op het schoolplein. De leerkrachten
maken een schema en u ontvangt een uitnodiging. De informatieavonden gaan niet door. U ontvangt van de
leerkracht een informatiebrief met de belangrijke zaken over de groep van uw kind. Dit geldt voor de groepen 3 t/m
8. De groepen 1-2 ontvangen geen brief.

Schoolkamp en schoolreis
De schoolreizen en het schoolkamp gaan niet door in september vanwege de Corona-richtlijnen. Deze activiteiten
worden verplaatst naar mei/juni 2021. U krijgt hier later in het jaar meer informatie over.

Schoolfotograaf
Woensdag 26 augustus komt de schoolfotograaf. Deze keer komen alle kinderen en de groepen op de foto. Ten
aanzien van de broertjes en zusjes foto worden deze keer alleen de foto’s gemaakt van de schoolgaande kinderen.
Dit in verband met de Corona regelgeving.

Gymnastiek
De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen dagelijks (bij slecht weer). Voor deze leerlingen zouden we graag
gymschoenen op school willen hebben.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan naar de Steense, dit zal half september opstarten. Hierover volgt nog
informatie.

Rapporten en luizenzakken
Mocht u nog rapporten, portfoliomappen van uw kind(eren) thuis hebben, zou u deze dan mee willen geven naar
school? Indien er luizenzakken thuis zijn, graag deze ook meegeven. De luizenzak mag aan de kapstok en de kinderen
doen de jas erin.

Vakantie regeling schooljaar 2020-2021
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag /Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie 2020

periode
za. 10 oktober 2020 t/m zo. 18 oktober 2020
za. 19 december 2020 t/m zo. 3 januari 2021
za. 20 februari 2021 t/m zo. 28 februari 2021
vrij. 2 april 2021 t/m ma. 5 april 2021
di. 27 april 2021
za. 1 mei 2021 t/m zo. 9 mei 2021
do. 13 mei 2021 t/m zo. 16 mei 2021
zo. 23 mei 2021 t/m ma. 24 mei 2021
za. 10 juli 2021 t/m zo. 22 augustus 2022

Daarnaast zijn er nog extra margedagen/dagdelen. Deze vrije dagen/dagdelen vallen op onze studiedagen.
Het betreft de volgende data:
 Donderdag 17 september hele dag vrij!
 Donderdag 24 september hele dag vrij!
 Donderdag 8 oktober hele dag vrij!
 Woensdag 4 maart 2021 hele dag vrij!
 Vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur het dorpsfeest vrij !
 Vrijdagmiddag 9 juli 2021 (laatste schooldag) 12.00u vrij!

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 17 augustus
Dinsdag 18 augustus
Donderdag 20 augustus
Vrijdag 21 augustus
Maandag 24 augustus
Dinsdag 25 augustus
Donderdag 27 augustus
Vrijdag 28 augustus
Maandag 31 augustus

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
Obs de Lamer

Volgende weekjournaal
Het eerst volgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op maandag 31 augustus 2020 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat geen bijlagen.

Agenda
Augustus
17
26
31
september

Start schooljaar en de Gouden Weken
weekjournaal
Schoolfotograaf
Weekjournaal

1
2
14
17
23
24
26
28
30

Startgesprekken
Luizencontrole
Weekjournaal
Kinderen vrij margedag
Weekjournaal
Kinderen vrij margedag
Juf Lilian jarig
Weekjournaal
Start Kinderboekenweek thema: En toen?

Oktober
4
8
9
11
12 t/m 16
19

Dierendag
Kinderen vrij margedag
Einde Kinderboekenweek
Meester Ger jarig
Herfstvakantie
Weekjournaal

November
2
3
10
16
30

Weekjournaal
Publiekscollege Terra
Oudergesprekken Zien, sociaal emotioneel
Weekjournaal
Weekjournaal

December
4
7
14
16
17
18

Sinterklaas
Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs te Munnekeburen voor ouders en
leerlingen groep 8
Weekjournaal
Herdenking monument
Kerstviering
Start kerstvakantie

Januari
4
11
11

Start school
Weekjournaal
Start toetsweek 1

16
25

Februari
8
6
12
12
16
19
22 t/m 26
Maart
2 en 4
3
8
17
20
22
22
30
April
1
2
5
6
7
14
19
20
21
23
27
28
1-9 mei

Juf Marjan jarig
Start toetsweek 2
Weekjournaal

Weekjournaal
Remco Heite schaaktoernooi
Juf Cobie jarig
Rapporten mee
Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Weekjournaal
Voorjaarsvakantie

Kijkochtenden
Comprix studiedag, alle leerlingen vrij.
Weekjournaal
Open dag
LAMMETJES DAG

Juf Inez jarig
Weekjournaal
Juf Annelies jarig

Feestelijke ouderavond
Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede paasdag alle leerlingen vrij
Weekjournaal en startdag Project Mei-spielen ‘Op avontuur’
Schoolvoetbal
Project ‘Op avontuur’
Weekjournaal
Eindtoets Route 8
Project ‘Op avontuur’
Koningsspelen
Koningsdag
Project ‘Op avontuur’
Meivakantie

Mei
10

24
25

Start school
Weekjournaal
Project ‘Op avontuur’
Hemelvaartweekend
Oudergesprekken groep 8 n.a.v eindtoets
Schoolkorfbal
Afsluiting Mei-spielen project ‘Op avontuur’
Koningsdag voor kunst en cultuur
2e Pinksterdag-alle leerlingen vrij
Weekjournaal

Juni
1 t/m 4
7
7
14
21
28
29

Avondvierdaagse
Weekjournaal
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Weekjournaal
Rapport mee
Oudergesprekken

12
13-16
18
19
21

Juli
5
8
9

Weekjournaal
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

