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Herfst..
Afgelopen week was het herfstvakantie en de eerste 8 weken zijn voorbij gevlogen. Voor mij als nieuwe directeur op
deze fijne school en omgeving voelde ik me zeer welkom en voel ik me na 2 maanden goed thuis in Oldetrijne. Ook
was het een bijzondere start in deze periode van Corona. De maatregelen zijn weer aangescherpt maar de scholen
blijven gelukkig open. We zullen we op school de aandacht voor handen wassen en afstand houden blijven herhalen.
Er is een nieuwe Beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. Deze is als bijlage in dit Weekjournaal
toegevoegd. Tevens is er vandaag vanuit Comprix een verscherpt protocol ten aanzien van Corona in werking
gegaan. Voor u al ouder betekent dit, dat u op afspraak welkom bent in school. Verder is het fijn om te zien dat u als
ouder weer op het plein staat te wachten, dank voor de medewerking daarin.
De ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting van het schoolplein zijn in de afgelopen periode volop
doorgegaan met Oudervereniging en team. De eerste resultaten zijn daar al zichtbaar van.
De hedera is in de herfstvakantie geplant en de volgende activiteiten staan gepland. Zo is afgelopen week een
ballenvanger bij het hek op het achterste plein geplaatst (het net volgt nog) en de voetbalpaaltjes volgen binnenkort.
Ook zijn we bezig met een buitenlesplek met een multispellentafel en het aanleggen van extra beplanting en een
mooie nieuwe bank op de zijkant van het plein. Veel ontwikkelingen waarvan ik u op de hoogte zal houden.
Met het team hebben we inmiddels 2 dagen van de opleiding Talentgedreven werken gevolgd. Op deze dagen zijn
we als team geschoold in het voeren van talentgesprekken met kinderen en hoe we deze talenten van kinderen
kunnen inzetten in de school. Dit gebeurt nu al in de talenthoeken, maar deze manier van Talentgedreven werken
gaan we inzetten in de ouder-kind gesprekken en in de dagelijkse praktijk.
Het mooiste inzicht vond ik aan deze dagen dat talent iets is wat je gemakkelijk afgaat, je hebt het eigenlijk zonder
dat je het door hebt. En dat je een ander nodig hebt om jou bewust te maken van je talent. We willen ieder kind zijn
of haar talenten meegeven en hier gaan we een start mee maken.
In de week voor de vakantie hadden we de Kinderboekenweek over En toen. Het is fijn dat we dan ouders via foto’s
en filmpjes op de hoogte kunnen houden over de activiteiten op school. Hierover meer in dit Weekjournaal.
Ook in dit Weekjournaal informatie over Parro de communicatie-app voor ouders waarmee we binnenkort gaan
starten, de zakelijke ouderavond en de nieuwe talenthoeken.
In de komende periode staat er traditioneel veel feest op het programma met Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Dit
jaar zullen deze feesten er (helaas) anders uit zien dan we gewend zijn. We gaan met het team deze periode met
veel plezier in en maken er voor de kinderen een mooie periode van. We houden u uiteraard op de hoogte over de
organisatie van deze activiteiten.
Voor nu zeg ik blijf alert en gezond,
Met groet, Annelies

Nieuwe leerlingen
Maandag zijn 2 nieuwe leerlingen gestart. Noud Kompaan is gestart in groep 1 en Levi Busscher is gestart in groep 4.
We wensen beide jongens een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.

Organisatie dinsdag
Vanwege organisatorische redenen wordt de dinsdag vanaf komende week iets anders ingedeeld.
Groep 6 is vanaf kwart over 11 tot 14.00 uur bij groep 7 en 8. En groep 3 gaat op de dinsdagmiddag naar groep 4 en
5.

Workshop bewegend leren
30 september is juf Cobie naar een workshop bewegend leren geweest. In deze workshop heeft ze geleerd hoe
bewegend leren een rol krijgt in het lesprogramma, zowel binnen als buiten. Op het gebied van taal, spelling en
rekenen maar ook in andere vakgebieden. Misschien leuk om te vragen aan uw zoon of dochter waarom zijn of haar
stoel nu omgekeerd bij de tafel staat.

Parro
Goede communicatie is onmisbaar in de school. Momenteel gebeurt dit via mail,
schriftelijk of op andere manieren.
Begin november gaan we starten met Parro. Dit is een communicatie-app voor ouders
waarmee op eenvoudige wijze, namelijk via een app, gecommuniceerd kan worden met de groep en de school.
Deze app geeft veel voordelen. Zo kunnen wij eenvoudig en veilig communiceren om elkaar op de hoogte te houden
over het onderwijs.
Met onderstaande link kunt u meer informatie vinden.
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
Binnenkort ontvangt u een e-mail met verdere uitleg over hoe te starten, in te loggen en hoe deze app werkt.

Kinderboekenweek "En toen....."
Voor de vakantie zijn we actief geweest tijdens de Kinderboekenweek. Het thema dit
jaar was ‘ En toen’.
De leerkrachten zijn de Kinderboekenweek gestart met het naspelen van een verhaal
over vroeger in de school. Hoe ging het toen? Hoe werd er gestraft etc. Juf Marjan
bleek een behoorlijk strenge juf!
We hebben met de hele school prentenboeken gelezen en in groepjes nagespeeld. Dit
in het kader vd Kinderboekenweek en om de boeken centraal te stellen.
Er zijn heel veel nieuwe boeken in het Kinderzwerfboekenstation geïntroduceerd. We
hebben vooral heel veel nieuwe boeken van zwerfboeken.nl mogen ontvangen. Daar zijn we heel dankbaar voor.
Deze boeken mogen gratis worden geleend. Wellicht rijden we de boekenkast nog eens voor op het plein, dan kunt u
als ouder ook een kijkje er in nemen.
Ook zijn de boekendozen geïntroduceerd. Alle kinderen van groep 4-8 maken een boekendoos n.a.v. een boek. Die
doos wordt mooi versierd en in de doos komen allemaal attributen die te maken hebben met het boek.
In de kleuterklas hebben ze reuze mammoeten gemaakt! Vet gaaf geworden!!
De kinderen hebben in kleine groepjes voorgelezen prentenboeken uitgespeeld. Er werden prachtige toneelstukken
opgevoerd. Wat een talent op school!!
Daarna kreeg iedere leerling een mooi groen schrift mee naar huis, waar verhalen in kunnen worden geschreven,
stripverhalen of tekeningen in kunnen worden gemaakt.
Omdat wij erg nieuwsgierig zijn wat de kinderen allemaal hebben gemaakt, zouden we het fijn vinden als ze hun
schrift na de vakantie in de klas laten zien.
Al met al een week met veel boeken en gezelligheid! We hopen dat de kinderen weer leuke nieuwe boekideeën
hebben opgedaan!

Gastles dhr. Boonstra
In het kader van de Kinderboekenweek kwam dhr. Boonstra in de groepen 4 t/m 8
vertellen over het ontstaan van de dorpen Sonnega en Oldetrijne. Hoe zag onze
omgeving er vroeger uit en hoe leefden de inwoners hier? De kinderen hingen aan zijn
lippen, vooral als het verhaal over hun eigen stekkie ging. Want wist u dat er vroeger
een weverij is geweest bij Ilse en Menno?

Het boek “Sonnega en Oldetrijne, van vroeger tot nu” geschreven door o.a. dhr. Boonstra is
destijds huis- aan- huis afgegeven. Het is een schitterend boek, waarin van ieder adres de
historie is beschreven voorzien van veel oude foto’s. Mocht u dit boek niet in uw bezit
hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Boonstra, jan.hitje.boonstra@outlook.com

Talenthoeken
Deze week zouden we starten met een nieuwe ronde talenthoeken. Helaas moeten we
het thema “En toen……” verplaatsen naar een later moment in dit jaar. Op dit moment is
het niet mogelijk externen te ontvangen en om deze ronde talenthoeken goed te laten
slagen, hebben we externe hulp en expertise nodig.
In de komende dagen gaan we een nieuwe ronde talenthoeken in elkaar zetten en deze
zal starten op donderdag 29 oktober.

OV leden gezocht!
In de oudervereniging komt in november een vacature vrij. Hiervoor zoekt de OV een kandidaat.
Wat doet de oudervereniging?
De oudervereniging zou je kunnen omschrijven als een soort activiteitencommissie. Zij ondersteunt het team o.a. bij
feesten als Sinterklaas en Kerst en helpen bij het organiseren van diverse activiteiten en evenementen. Ook
organiseert de oudervereniging het ophalen van oud papier, dragen zij zorg voor de sportkleding, enz.
De ouderverenging bestaat uit 5 ouders en 3 leden van het team. Zij vergaderen 5 tot 6 keer per jaar.
Bij interesse voor deze actieve functie kunt u zich aanmelden bij Marieke de Kroon (voorzitter van de OV).

Reminder Vrijwillige ouderbijdrage 2020/2021
Bericht van de penningmeester van de OV. Nog niet alle bijdragen zijn binnen. Het bedrag is 50 euro.
Wij verzoeken u vriendelijk om de vrijwillige bijdrage voor schooljaar 2020/2021 over te maken op
bankrekeningnummer NL77RABO 0303 5729 73 ten name van Oudervereniging OBS de Lantscheene en onder
vermelding van: Ouderbijdrage + naam van uw kind(eren).
Alvast bedankt namens alle kinderen!

Nationaal Schoolontbijt 6 november
Vrijdagochtend 6 november doen wij mee met het Nationaal School Ontbijt. We gaan met elkaar
ontbijten op school.

Zakelijke ouderavond in november
De zakelijke ouderavond in november zal niet doorgaan vanwege de huidige omstandigheden in verband met
Corona. Het jaarverslag van de OV en MR zult u in de week van 9 november per mail ontvangen. De financiële
stukken zullen ter inzage op school liggen en zijn in te zien op afspraak. Deze afspraak kunt u maken met Annelies.

Oud papier
Datum
31 oktober 2020

Route West
Groeneveld
Dijkman

Route Oost
De Kroon
Demirci

De Meenthe, Sasweg, PS weg
Junte
Rijkers

Zaterdag 31 oktober is het weer oud papier. Henk Frans Ruiter heeft de organisatie
namens de OV op zich genomen. In de bijlage is het rooster voor 2020-2021
opgenomen.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 19 oktober
Dinsdag 20 oktober
Donderdag 22 oktober
Vrijdag 22 oktober
Maandag 26 oktober
Dinsdag 27 oktober
Donderdag 29 oktober
Vrijdag 30 oktober
Maandag 2 november

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

Volgende weekjournaal
Het eerst volgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op maandag 2 november 2020 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen
Bijlage 1: Rooster oud papier 20-21
Bijlage 2: Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Agenda
Oktober
12 t/m 16
20

Herfstvakantie
Weekjournaal

November
2
6
10
16
30

Weekjournaal
Nationaal Schoolontbijt
Oudergesprekken Zien, sociaal emotioneel
Weekjournaal
Weekjournaal

December
4
7
14
16
17
18
Januari
4
11
11
16
25

Februari
8
6
12

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

Start school
Weekjournaal
Start toetsweek 1
Juf Marjan jarig
Start toetsweek 2
Weekjournaal

Weekjournaal
Remco Heite schaaktoernooi
Juf Cobie jarig

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
Mei
10
12
13-16
18
19
21

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

Start school
Weekjournaal
Project ‘Op avontuur’
Hemelvaartweekend
Oudergesprekken groep 8 n.a.v eindtoets
Schoolkorfbal
Afsluiting Mei-spielen project ‘Op avontuur’

24
25

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

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

