Weekjournaal nr. 13

08-03-2021

Lente!
De dagen worden weer langer, je kunt de lente alweer ruiken, dat is altijd een goed gevoel!
Met de huidige maatregelen die we op school hebben, gaat het tot nu toe goed op school. Bij dit
Weekjournaal heb ik de nogmaals de actuele beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 toegevoegd.
In het vorige Weekjournaal schreef ik: “Wij zijn heel benieuwd naar uw reacties op dit rapport.” Wij
hebben in dit rapport het Talentgedreven werken verwerkt. We hebben als team geen reacties ontvangen
maar zijn uiteraard nog steeds benieuwd naar deze reacties.
Vorige week was ook de eerste week met de nieuwe groepsindeling. Dit is voor team en kinderen goed
verlopen. In de komende maand staan er een paar leuke dingen op het programma zoals werfPOP 21,
studiedag Talentgedreven werken, de grote Rekendag en op 1 april een dag georganiseerd door groep 8.
Hierover volgt uiteraard meer informatie. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart door de leerlingen en
meester Ger.
Voor nu hou vol en blijf gezond, namens het team,
Groet, Annelies

werfPOP 2021
Vrijdag 12 maart komt er een soundtrack caravan van het werfPOP 2021 naar de Lantscheene. Er komt een
kort optreden op het schoolplein.
werfPOP is een popfestival voor leerlingen van de basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs in
Weststellingwerf. Eind mei doet iedere
school een act. Deze wordt dan
opgenomen en 3 juni kunnen de groepen
via een livestream alle optredens zien.
Er worden drie geldprijzen ter beschikking
gesteld om het muziekonderwijs op school
een impuls te geven. Denk aan het
aanschaffen van instrumenten of het
uitnodigen van gastdocenten of een
bepaald project.

Project op Avontuur
Het project op Avontuur wordt helaas nogmaals uitgesteld. Met de huidige maatregelen lukt het niet om
het project uit te voeren zoals het bedoeld is. We zijn voornemens het project in september uit te gaan
voeren.

Nieuwe datum feestelijke ouderavond
De feestelijke ouderavond stond gepland voor 1 april. Dit kan helaas nog niet.
De nieuwe datum is vrijdag 25 juni. Uiteraard onder voorbehoud.

Grote Rekendag vrijdag 26 maart
Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend
rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de
rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens
heel leuk! Het thema van deze dag is: “Op rekenreis”
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die
helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van
onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat
zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een
dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn.
De dag wordt elk jaar in het voorjaar georganiseerd. Meer dan duizend basisscholen uit Nederland en
Vlaanderen doen mee.

Talentgedreven werken
Deze week zijn we in alle groepen gestart met groeitaal. Als leerkracht proberen we de leerlingen te
motiveren als ze zeggen of denken: “Ik kan het toch niet". We proberen ze te stimuleren door met ze in
gesprek te gaan: ”Wat heb je nodig om het wel te kunnen?” of “Ik zie dat je al wel 3 opdrachten helemaal
goed hebt gemaakt!” We laten de leerlingen inzien dat fouten maken helemaal niet erg is. En iets moeilijk
vinden ook helemaal niet erg is. We leren tenslotte ook met vallen en opstaan. We hebben dit
spreekwoord vergeleken met de lessen. Als je valt, sta je ook op en ga je door, want anders komen we niet
verder.

Zo gaat het ook tijdens je werk. Soms loop je vast en weet je het even niet meer, dan val je dus, maar
uiteindelijk staan we op en gaan we door. Dat opstaan kan met hulp van klasgenoten of met hulp van juf of
meester. In groep 3/ 4/ 5 is er al een motivatieslinger gemaakt. Allemaal spreuken om de leerlingen te
motiveren om door te gaan als het moeilijk is. Ook worden er nog ‘ik kan het’ dobbelstenen gemaakt.
Dinsdag 16 maart zal het gehele team op school in de praktijk gaan oefenen in het voeren van
talentgesprekken. Het is de bedoeling dat iedere leerling van de Lantscheene voor de zomervakantie een
talentgesprek heeft gevoerd met zijn of haar leerkracht.
Donderdag 1 april zal de feestelijke uitreiking van het bordje
Talentenschool op de gevel van de school gehangen worden.
Hier zijn we als team heel trots op!
Over deze uitreiking zal meer informatie volgen en ook in de
regionale pers zullen we hier aandacht voor vragen.

Gym (herhaling)
In de maand maart zullen alle gymlessen op maandag op school plaatsvinden. Meester Frits zal een aantal
van deze lessen geven. Voor deze lessen hoeft geen speciale gymkleding mee.
Eind maart bekijken we opnieuw hoe de situatie ten aanzien van de Corona maatregelen zal zijn.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 8 maart
Dinsdag 9 maart
Donderdag 11 maart

Locatie
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer

Maandag 15 maart
Dinsdag 16 maart
Donderdag 18 maart
Vrijdag 19 maart

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

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op maandag 22 maart 2021 in uw mailbox te vinden
zijn.

Bijlagen:
1. Flyer Beweegteam Weststellingwerf
2. Nieuwsbrief van de Bibliotheek
3. Beslisboom

Agenda
Maart
8
12
22
22
26
29
30
April
1
2
5
6
17
19
19
23
27
1-9 mei

Weekjournaal
Popwerf 2021 caravan komt langs
Juf Inez jarig
Weekjournaal
De grote Rekendag
MR vergadering
Juf Annelies jarig

Feestelijke dag door groep 8
10.30 uur Uitreiking bord Talentenschool door Els Pronk
Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede paasdag alle leerlingen vrij
Weekjournaal
Oud papier
Weekjournaal
Eindtoets Route 8
Koningsspelen
Koningsdag
Meivakantie

Mei
10
13-16
18
19
24
25

Start school
Weekjournaal
Hemelvaartweekend
Oudergesprekken groep 8 n.a.v eindtoets
Schoolkorfbal onder voorbehoud
2e Pinksterdag-alle leerlingen vrij
Weekjournaal

Juni
1 t/m 4
7
7
14
19
21
25
28
29
30, 1, 2

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

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

