Weekjournaal nr. 9

18-12- 2020-2021

Schakelen
Wat was 2020 een bijzonder jaar, een jaar wat we niet meer vergeten. Het is duidelijk dat Corona hierin de
boventoon voert. Het woord anderhalvemetersamenleving is het woord van het jaar geworden. Hier hadden we een
jaar terug nog niet eerder van gehoord. Wat heeft het een impact op ieders leven op het moment en hopelijk
kunnen we in 2021 weer terug in een normaler leven.
Voor het onderwijs was voor mij het woord van het jaar schakelen. Schakelen voor de kinderen, voor ouders, voor
leerkrachten. Op ieder moment waarop dit gevraagd werd , schakelde iedereen weer mee naar de nieuwe situatie.
Waar we deze week dachten af te sluiten met een kerstgala, werd ons maandagavond verteld door minister
president Rutte dat de scholen vanaf afgelopen woensdag dicht gingen.
En hoe mooi, maandagmiddag schakelden vlot OV en team zodat er dinsdag een prachtig kerstgala met lunch voor
de kinderen was. Maar ook alle ouders schakelden, want wat zagen de kinderen er prachtig uit! Een hele mooie dag
waarvan u inmiddels een film en foto’s hebt ontvangen.
In de afgelopen 3 dagen hebben we als team de voorbereiding gedaan op het onderwijs op afstand. Er is hard
gewerkt om dit in orde te maken en maandag 4 januari te starten. Hiervoor zijn grote complimenten richting het
team op zijn plaats.
Ook is het top dat Jordy en Frederique de kippen verzorgen in de vakantie en Levi zorgt voor de vissen. Fijn jongens!
De kerstvakantie met daarin de feestdagen zullen dit jaar voor iedereen anders zijn. Hetzelfde is hoop ik de
gezelligheid en warmte met elkaar.
Ik wens iedereen namens het team fijne dagen, alle goeds voor 2021, blijf gezond en tot in januari,
Groet, Annelies

Doorschuiven groepen
Per 1 februari 2021 zullen we in ons onderwijs groepen gaan doorschuiven. Hiervoor zijn een aantal redenen. De
kinderen van groep 6 sluiten dan aan bij de bovenbouw, dit is passend bij het onderwijsaanbod en leerontwikkeling
van de kinderen. De leerlingen in groep 3 sluiten aan bij de middenbouw en ook dit is in lijn met de ontwikkeling van
de kinderen. Dit betekent in de praktijk dat juf Marjan, juf Lilian en juf Iris meer ondersteuning gaan doen voor de
midden- en bovenbouw groepen.
Deze verschuiving is besproken met de MR en zij zijn akkoord met dit voorstel.
We gaan dan werken met de volgende groepsindeling.
Groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8.
In de afgelopen periode hebben we op de dinsdag met deze groepen gewerkt en zowel voor de kinderen als team
pakte dit positief uit.
Zou u deze verschuiving willen bespreken met uw kind, uiteraard gaan we hier in januari met de kinderen over
praten.

Film Kerst en foto’s
Vanochtend heeft u van juf Lilian een film en foto’s ontvangen van het Kerstgala afgelopen dinsdag. Zijn deze niet
goed aangekomen, dan kunt u hiervoor terecht bij juf Lilian.

Parro
In de afgelopen periode zijn we gestart met de communicatie app Parro. Het is fijn dat we met deze app contact
onderhouden. Als er zaken onduidelijk zijn, kunt u dit bij de leerkracht melden. Ook is er een website met een
helpdesk voor al uw vragen. Bij deze de link:
https://support.parro.com/hc/nl/categories/115000062149-Ouder

Nieuwe collega Anke
Na de kerstvakantie zal er op dinsdag en donderdagochtend een nieuwe collega op de Lantscheene starten. Anke
Postma zal op deze dagen als onderwijsassistente met groepjes kinderen aan de slag gaan. Deze start zal door de
schoolsluiting iets anders verlopen. Anke werkt ook op obs de Heidepolle als onderwijsassistente.
Wij wensen Anke alvast een mooie tijd toe op de Lantscheene.

Monument
Woensdagochtend 16 december hebben meester Ger en juf Annelies een bloemstuk gelegd bij het monument aan
de Sasweg. Hiermee herdenken we het feit dat er in 1943 een vliegtuig is neergestort.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 4 januari
Dinsdag 5 januari
Donderdag 7 januari
Vrijdag 8 januari
Maandag 11 januari
Dinsdag 12 januari
Donderdag 14 januari
Vrijdag 15 januari

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

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op maandag 11 januari 2021 in uw mailbox te vinden
zijn.

Agenda
Januari
4
11
16
25

Februari
8
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
23
27

Start onderwijs op afstand t/m 15 januari
Weekjournaal
Juf Marjan jarig
Start toetsweek
Weekjournaal

Weekjournaal
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’
Koningsspelen
Koningsdag

28
1-9 mei
Mei
10

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

