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05-02-2021

Terug naar school
Maandag gaan de basisscholen weer open, fijn dat we na een periode van 5,5 week de deuren weer open mogen
zetten. Dat leverde de afgelopen week, na de persconferentie, zeker vragen op bij ouders, kinderen en leerkrachten.
Gisteren hebben we alle maatregelen mogen ontvangen. Daarover heeft u gisteravond een ouderbrief van Comprix
ontvangen.
In dit Weekjournaal volgen de school specifieke maatregelen welke wij gisteravond met het team hebben
besproken.
 Maandag nemen de leerlingen alle schoolspullen en Chromebooks (met oplader) weer mee naar school (de
leerlingen van groep 4-5-6 doen dit vrijdagmiddag)
 We starten alle lessen om 8.30 uur. De kinderen gaan via verschillende ingangen naar binnen.
Groep 1-2-3 via de deur van hun lokaal
Groep 4-5-6- via de hoofdingang
Groep 7-8 via de deur in het speellokaal
Gezien de grootte van de school kunnen we in het in de school zo organiseren dat zowel de kinderen als het
team zich veilig door de school kunnen bewegen. Dit betekent dat de kinderen van de groepen 7 en 8 geen
mondkapje hoeven te dragen in school. Dit mag uiteraard wel als dit prettiger voelt voor u of uw kind. De
kinderen en leerkracht blijven zoveel als mogelijk in hun eigen lokaal. Op die manier kunnen wij op een
verantwoorde manier werken. Uiteraard houden we ons allen daarbij aan de 1,5 meter regel en de regels
omtrent hygiëne.
 Wilt u bij het halen en brengen van uw kind denken om de 1,5 meter regel. Het advies is tijdens het
wachten op uw kind een mondkapje te dragen.
 Maandag 15 februari starten we weer met de gymlessen in de Steense voor de groepen 3 t/m 8.
 De Cito toetsen worden vanaf 15 februari en na de voorjaarsvakantie afgenomen.
 Het rapport zal op vrijdag 12 februari mee naar huis gaan. Dit zal een rapport in aangepaste vorm zijn.
 De oudergesprekken op 16 februari zullen digitaal plaatsvinden. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging van de
leerkracht via Parro.
 Het doorschuiven van de groepen zal plaatsvinden per 1 maart, 2 weken nadat de scholen weer open gaan.
In de eerste twee weken kunnen de kinderen weer wennen aan het schoolse ritme.
Wij hopen met bovenstaande maatregelen en de algemene protocollen ons onderwijs maandag weer op een goede
manier op te starten. De eerste dagen zullen in het teken staan van terug naar school, met elkaar praten en spelen
zodat we langzaamaan met het leren verder gaan.
In de afgelopen periode van thuisonderwijs is het aanbod van leerstof naar de kinderen niet onderbroken, daarmee
verwachten we dat de kinderen het onderwijs op school weer goed op kunnen pakken. Dit was een mooie
samenwerking tussen leerkrachten en ouders. Dank voor al uw ondersteuning en hulp voor uw kind!
Het weerbericht geeft aan dat er sneeuw gaat vallen, neem maandag handschoenen en een muts mee!
Voor nu hou vol en blijf gezond, namens het team,
groet, Annelies

Oud papier 6 februari
Datum

Route West

Route Oost

De Meenthe, Sasweg, PS weg

6 februari 2021

Kompaan
Junte

Rikkers
Bosma

De Kroon
Demiciri

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 8 februari
Dinsdag 9 februari
Donderdag 11 februari
Vrijdag 12 februari
Maandag 15 februari
Dinsdag 16 februari
Donderdag 18 februari
Vrijdag 19 februari

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

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op maandag 15 februari 2021 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlage:
Beste ouders / verzorgers,
De situatie waar we nu met elkaar in zitten, vraagt veel van iedereen.
Het kan spanningen en onzekerheden met zich meebrengen. In sommige gezinnen zal dit af en toe zijn en weer over
gaan. Mochten de spanningen oplopen, dan kan het fijn zijn om daar met iemand over te praten. Soms kan dan één
gesprek voldoende zijn, soms is er wat meer nodig.
Al zijn wij natuurlijk ook beperkt in onze mogelijkheden, toch willen we heel duidelijk aangeven dat wij gewoon
bereikbaar zijn.
Een reden om contact met ons op te nemen kan bijvoorbeeld zijn:
 Er zijn veel ruzies in huis en we weten niet meer hoe dat op te lossen;
 We zijn bang onze baan te verliezen en hebben daar veel zorgen om;
 Ons kind is heel angstig;
 Ons kind laat moeilijk gedrag zien en we weten niet hoe we daarop kunnen reageren;
 We vinden het thuis heel zwaar en kunnen moeilijk onze draai vinden.
Graag zijn wij een luisterend oor en denken met jullie mee.
Gesprekken met het SMW zijn vertrouwelijk en zonder toestemming wordt er geen informatie met derden gedeeld.

Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar via onderstaande gegevens.
Vriendelijke groet,
Namens het Gebiedsteam, aandachtsgebied Schoolmaatschappelijk Werk
Mara Denkers
Manon Heida
Wemanda Teunissen

m.denkers@weststellingwerf.nl
m.heida@weststellingwerf.nl
w.teunissen@weststellingwerf.nl

0613564497
0613398294
0682225229

Agenda
Februari
6
8
12
15
16
22 t/m 26

Oud papier
School weer open!
Juf Cobie jarig
Rapporten mee
Weekjournaal
Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Voorjaarsvakantie

Maart
8
17
22
22
30

Weekjournaal
Open dag
Juf Inez jarig
Weekjournaal
Juf Annelies jarig

April
1
2
5
6
7
14
17
19
19
21
23

Feestelijke ouderavond (wordt verplaatst)
Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede paasdag alle leerlingen vrij
Weekjournaal en startdag Project Mei-spielen ‘Op avontuur’
Schoolvoetbal
Project ‘Op avontuur’
Oud papier
Weekjournaal
Eindtoets Route 8
Project ‘Op avontuur’
Koningsspelen

27
28
1-9 mei
Mei
10

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
19
21
28
29

Avondvierdaagse
Weekjournaal
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Oud papier
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

