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Terug naar school
En dan was het na 5 weken zover, de schooldeur mocht weer open. Vanwege het weer werd het pas op
dinsdag en op het moment van dit schrijven moest ik gisteravond helaas melden dat vandaag de school
weer dicht is. Het is niet anders, maar ik hoop van harte dat we vanaf nu ‘gewoon’ met het onderwijs
verder kunnen.
Met de huidige maatregelen die we op school hebben, gaat het tot nu toe goed op school. Bij dit
Weekjournaal heb ik de nieuwe actuele beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 toegevoegd. Ik
noem nogmaals het beleid ten aanzien van snotterende kinderen:
Basisschoolkinderen moeten bij verkoudheidsklachten thuisblijven. Als zij verkoudheidsklachten hebben
zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn, kunnen ze niet naar school. Een neusverkouden
leerling mag pas naar school:
• als deze negatief op corona is getest of
• als deze 24 uur volledig klachtenvrij is of
• als deze na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten heeft
De start vorige week was heel goed, iedereen was blij
elkaar weer te ontmoeten op school na 8 weken. De
sneeuw en het ijs maakten het nog mooier. Het was
erg leuk de week af te sluiten met het schoolschaatsen.
Voor komende week staan de oudergesprekken op de
agenda en zal het rapport morgen mee naar huis gaan.
Wij zijn heel benieuwd naar uw reacties op dit rapport.
Wij hebben in dit rapport het talentgedreven werken
verwerkt.
Na de voorjaarsvakantie, per 1 maart gaan de groepen
doorschuiven. De Cito toetsen zullen bij de huidige
leerkracht worden gemaakt.
Dit kunnen wij intern goed afstemmen en organiseren.
Voor nu hou vol en blijf gezond, namens het team,
groet, Annelies

Schoolschaatsen
Afgelopen vrijdag hebben de groepen 3 t/m 8
geschaatst op de ijsbaan in Oldelamer.
Dit was een heerlijke middag!
Voor een aantal waren het de eerste meters
op de schaats, andere kinderen vermaakten
zich goed met ijshockey. De OV, Marieke,
Kim en Alisande, dank voor het vervoer en
het regelen van de koek en zopie.

Talentgedreven werken
Afgelopen vrijdag heeft een deel van het team een
online terugkom sessie Talentgedreven werken
gevolgd. Met een aantal andere deelnemers, die ook
de opleiding hebben gevolgd hebben we ervaringen
gedeeld en gesproken over 'kijken achter het gedrag'
en 'veerkracht'. Als veerkracht afneemt gaan we er
gedrag voor zetten. Je bent dan sneller overstuur en
kan dan minder hebben; je talent raakt in de
overdrive. Wat draagt er dan bij aan veerkracht en
hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat
veerkracht blijft of weer terugkomt.
We hebben weer veel energie en verbindingen
opgedaan
waar we met ons talentgedreven onderwijs mee verder kunnen.

Gym
In de maand maart zullen alle gymlessen op maandag op school plaatsvinden. Meester Frits zal een aantal
van deze lessen geven. Eind maart bekijken we opnieuw hoe de situatie ten aanzien van de Corona
maatregelen zal zijn.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 15 februari
Dinsdag 16 februari
Donderdag 18 februari
Vrijdag 19 februari
Maandag 1 maart
Dinsdag 2 maart
Donderdag 4 maart
Vrijdag 5 maart

Locatie
School gesloten
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op
maandag 8 maart 2021 in uw mailbox te vinden zijn.

Fijne voorjaarsvakantie!
Tot 1 maart!

Agenda
Februari
15
16
22 t/m 26

Weekjournaal
Oudergesprekken groep 1 t/m 8 en rapporten mee
Voorjaarsvakantie

Maart
8
22
22
30

Weekjournaal
Juf Inez jarig
Weekjournaal
Juf Annelies jarig

April
1
2
5
6
14
17

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

19
19
21
23
27
28
1-9 mei
Mei
10

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 onder voorbehoud
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
30, 1, 2

Avondvierdaagse
Weekjournaal
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Oud papier
Weekjournaal
Rapport mee
Oudergesprekken
Schoolkamp groep 6-7-8 naar Appelscha

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

