Weekjournaal nr. 7

16-11- 2020-2021

Zakelijke ouderavond
Vandaag gaan de stukken van de zakelijke ouderavond mee naar huis. Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding
van deze stukken, dan graag binnen 2 weken reageren naar directie@obsdelantscheene.nl

Donderdag 19 november studiedag
Donderdag is de afsluitende studiedag van de cursus Talentgedreven werken. Deze volgen we online vanuit school.
De kinderen zijn deze dag vrij.

Reminder enquête oudertevredenheid
Vanaf vorige week maandag staat de periode van 2 weken open om de oudertevredenheids enquête in te vullen. Dit
kunt u nog doen tot en met maandag 23 november. We zouden het zeer op prijs stellen als u deze enquête in zou
vullen. Alvast hartelijk dank.

Parro
Begin november zijn we 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.
Inmiddels zijn (bijna) alle ouders aangesloten. Graag horen we uw eerste ervaringen met deze app.

Sinterklaas
Op vrijdag 4 december zal Sinterklaas een bezoek aan de Lantscheene brengen. We verwachten de Sint rond 10.30
uur op school. Nadat de Goedheiligman is verwelkomd, zal hij met groep 1 t/m 5 naar het speellokaal gaan.
De leerlingen krijgen in de kleine pauze een lekkere traktatie. De leerlingen hoeven dus geen fruit mee naar school.
Groep 1 en 2 zijn om 12.00 uur vrij.
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben van Sint de opdracht gekregen om mee te helpen met de pakjes en
surprises.
Donderdagmiddag 3 december, van 14.00u tot 16.00u mogen de surprises in een vuilniszak of doos in de klas
worden gebracht en daar op de pakjestafel worden geplaatst. Denk om je gedicht en vergeet niet de naam van de
ontvanger op het cadeau te zetten!
Maandagmiddag 30 november is er pietengym voor alle leerlingen. De groepen 1 en 2 gaan deze maandag ook mee
te gymmen in de Steense. De gymschoentjes die op school liggen voor groep 1 en 2 gaan mee. De kinderen van
groep 1 en 2 hoeven geen gymkleding mee. Een pietenpakje mag, dit geldt voor andere kinderen.

Voorleeswedstrijd
Afgelopen vrijdag hebben we tijdens de voorleeswedstrijd geluisterd naar de avontuurlijke, spannende en grappige
verhalen van groep 7 en 8. De jury heeft er dit jaar ook een speurtocht aan gekoppeld naar verborgen talent van alle
voorlezers. Zo waren er kinderen die verkleed voorlazen in het thema van het boek als ‘mooimakers’, kinderen die
het spannend vonden en daardoor het talent ‘doorzetter’ of ‘grensverlegger’ kregen, maar ook kinderen die het
gevoel van de hoofdpersoon zo konden verwoorden waarbij het talent
‘sfeervoeler’ goed paste.
De jury had een lastige taak om een winnaar te kiezen uit al deze
toppers. Leyla is als winnaar uit de bus gekomen, omdat ze ons helemaal
meenam in het verhaal. We stonden echt op het vliegveld naar New York
en zijn heel benieuwd hoe het boek ‘Honderd jaar nacht’ afloopt.
Succes Leyla, bij de volgende ronde!

Drempelonderzoek (herhaling)
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.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 16 november
Dinsdag 17 november
Donderdag 19 november
Vrijdag 20 november
Maandag 23 november
Dinsdag 24 november
Donderdag 26 november
Vrijdag 27 november

Locatie
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
studiedag
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 30 november 2020 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen
Bijlage 1: Pietengym

Agenda
November
19
16
30

Studiedag , leerlingen vrij
Weekjournaal
Weekjournaal

December
4
14
16
17

Sinterklaas
Weekjournaal
Herdenking monument
Kerstviering

18
Januari
4
11
11
16
25

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

Maart
2 en 4
8
17
20
22
22
30
April
1
2
5
6
7
14
19
20
21

Start kerstvakantie

Start school
Weekjournaal
Start toetsweek 1
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
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’

23
27
28
1-9 mei
Mei
10

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
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

