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Wintertijd..
Eind oktober ging de klok een uur terug, de wintertijd is begonnen. De dagen worden korter en de traditionele
feestmaanden november en december komen eraan.
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.
De huidige maatregelen omtrent Corona blijven in de komende periode van kracht. Dit betekent dat we goed blijven
handen wassen, afstand houden en blijven de lessen van vakleerkrachten tot nader bericht niet doorgaan. Ook de
oudergesprekken zullen telefonisch gaan. Dit kan met bellen of video-bellen. Hierover krijgt u binnenkort informatie.
In dit Weekjournaal informatie over Parro de communicatie-app voor ouders waarvan de pilot deze week is gestart,
de drempeltoets, de voorleeswedstrijd en het Schoolontbijt op 6 november.
Voor nu zeg ik blijf alert en gezond,
Met groet, Annelies

Parro
Vorige week is gestart met de pilot van 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.
Er zijn al veel ouders die aangesloten zijn in deze app en ook de eerste berichten uit de groepen zijn inmiddels
gedeeld.
Deze app is volledig AVG-proof.
We gebruiken deze app voor korte mededelingen, berichten en foto’s van activiteiten. Voor de lange termijn is het
de bedoeling de uitnodigingen voor de oudergesprekken en hulp bij activiteiten ook via Parro geregeld gaan
worden.
Uiteraard blijven we ook 2-wekelijks via dit Weekjournaal communiceren.
In deze tijd van geen ouders in de school vinden we het als team prettig om ook op deze manier met u te
communiceren. Als u vragen heeft over Parro, of vragen over het aanmelden dan horen we dit graag.

Talentgedreven werken
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.
We maken al wel met de kinderen een start in het werken vanuit talent. In de groepen 45-6 is gestart met het ontdekken van je eigen talent. Iedereen heeft talent en samen met
de kinderen gaan we op zoek naar dat talent. De kinderen mochten hun eigen talent
opschrijven en juf Cobie benoemde van ieder kind zijn of haar talent. In de komende
oudergesprekken zullen alle leerkrachten hier aandacht aan besteden. De kinderen in
groep 4-5-6 werden zeer nieuwsgierig en gemotiveerd om hun talent te ontdekken. Bezig
zijn met je talenten geeft een goed gevoel en dat heeft grote gevolgen. In de bijlage van
dit Weekjournaal meer informatie over talenten.

Oudergesprekken
In de week van 9 november vinden de oudergesprekken plaats. Deze gesprekken gaan met name over de sociaal
emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). De gesprekken zullen vanwege de Corona-maatregelen telefonisch of
met Google Meet gaan. De dagen en tijden van deze gesprekken volgen nog. Dit bericht ontvangt u van de
leerkracht van uw kind.

Drempelonderzoek
De leerlingen van groep 8 zijn het traject van de advisering voor het voortgezet onderwijs ingegaan. Op dinsdag 17
november zal het drempelonderzoek worden afgenomen bij groep 8. Het drempelonderzoek wordt niet meer
gebruikt als eindtoets, maar om de leerlingen voor te bereiden op de eindtoets van A-Vision die we zullen afnemen
in april 2021. Naast de voorbereiding is dit ook een mooi moment om de ontwikkeling van de leerlingen van groep 8
nog beter in beeld te krijgen.

Nationaal Schoolontbijt 6 november
Vrijdagochtend 6 november doen wij mee met het Nationaal School Ontbijt. We gaan met
elkaar ontbijten op school. In de bijlage van dit Weekjournaal meer informatie. Het ontbijt zal
conform de huidige Corona maatregelen georganiseerd worden. De regels over hygiëne zoals
bekend worden nageleefd en de kinderen zullen in groepjes aan tafel eten. De kinderen hoeven
geen bord, bestek en beker mee te nemen.
Op deze manier vinden we dat we met elkaar van een verantwoord, smaakvol en gezellig Schoolontbijt kunnen
genieten. In de bijlage is nog extra informatie over het Schoolontbijt te vinden.

Voorleeswedstrijd
Op vrijdagochtend 13 november zal de voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8 plaatsvinden. De leerlingen bereiden
thuis een boek voor. Op school vertellen ze wat over het boek en lezen een fragment voor. Er wordt die middag door
de jury en de publieksjury (groep 5 en 6) een winnaar gekozen. De winnaar die gekozen wordt door de jury mag onze
school vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd in de bibliotheek.

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.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 2 november
Dinsdag 3 november
Donderdag 5 november
Vrijdag 6 november
Maandag 9 november
Dinsdag 10 november
Donderdag 12 november
Vrijdag 13 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

Volgende weekjournaal
Het eerst volgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op maandag 16 november 2020 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen
Bijlage 1: Rooster oud papier 20-21
Bijlage 2: Talenten
Bijlage 3: Informatie over het Nationaal Schoolontbijt
Bijlage 4: Flyer Soccer academy 4 girls Wolvega

Agenda
November
2
6
10
13
16
30

Weekjournaal
Nationaal Schoolontbijt
Oudergesprekken Zien, sociaal emotioneel
Voorleeswedstrijd
Weekjournaal
Weekjournaal

December
4
14
16
17
18

Sinterklaas
Weekjournaal
Herdenking monument
Kerstviering
Start kerstvakantie

Januari
4
11
11
16
25

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

Februari
8
6
12
12
16
19
22 t/m 26

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

Maart
2 en 4
8
17

Kijkochtenden
Weekjournaal
Open dag

20
22
22
30
April
1
2
5
6
7
14
19
20
21
23
27
28
1-9 mei
Mei
10

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

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

Avondvierdaagse
Weekjournaal
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Weekjournaal
Rapport mee

12
13-16
18
19
21

29
Juli
5
8
9

Oudergesprekken

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
Bijlage 3:

