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Corona maatregelen
De school is inmiddels weer een aantal weken open en dit gaat tot nu toe goed met de genomen maatregelen. Op de
Lantscheene zijn er geen besmettingen geweest. Laten we er met elkaar vooral voor zorgen dat het zo blijft.
Daarom blijven de huidige maatregelen van kracht. De groepen blijven voorlopig naar binnen gaan via 3 ingangen.
Daarmee is er meer ruimte om jas en tas op te hangen. De leerlingen spelen wel gezamenlijk buiten in de pauzes. Dit
vinden wij als team verantwoord omdat het in de buitenlucht is.
Nieuw binnen Comprix zijn de sneltesten voor personeelsleden. Dit betekent dat iedereen met klachten gelijk getest
kan worden en binnen een half uur uitslag heeft.
Dit kan in de praktijk betekenen dat een leerkracht ’s ochtends eerst gaat testen en de groep eerst thuisblijft, als er
op dat moment geen andere mogelijkheden voor opvang van de groep zijn.
Bij een negatieve uitslag kan de groep vervolgens naar school komen.
Het blijft in deze tijd steeds belangrijk om opvang achter de hand te hebben in geval van een plotselinge situatie.
Een aantal activiteiten zal vanwege Corona niet doorgaan: schoolkorfbal, schoolvoetbal, aqua-gym, project op
Avontuur en de Meispielen.
We hopen van harte dat volgend schooljaar al deze leuke activiteiten wél kunnen plaatsvinden.

Van groep 8
Beste ouders van de school,
Op 1 april 2021 heeft groep 8 een spelletjesdag georganiseerd en de kinderen van groep 1 t/m 7 weten daar nog
niets van. Wij willen jullie vragen om aan de kinderen te vragen of ze die dag verkleed willen komen. En wij willen
jullie vragen om niks te vertellen aan jullie kinderen over de spelletjesdag.
We hebben er zin in!
Groeten,
Leyla, Daisy, Lynn B, Lynn R en Jordy

Terugkoppeling Cito toetsen
De grafieken en behaalde scores van de Cito toetsen ontvangt u in de week van 29 maart. Daarbij ontvangt u tevens
een uitleg.
Heeft u vragen over deze resultaten dan kunt u deze per mail of telefonisch stellen aan de groepsleerkracht(en).

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 t/m 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.
Zouden alle kinderen op deze dag iets willen meenemen naar school dat met het thema op Reis te
maken heeft? Alvast bedankt!

Talentgedreven werken
Dinsdag 16 maart hebben we met z'n allen geoefend in het voeren van talentgesprekken.
Dit was voor leerkrachten en kinderen een leuke ervaring.
Het thema waaruit we vertrokken was: Waar word jij blij van...
Voor jongere kinderen verloopt zo'n gesprekje natuurlijk anders
dan voor de oudere kinderen. Bij het jonge kind is alles nog pril
en moet zich nog gaan ontwikkelen.
Gaandeweg worden de talenten verder uitgediept. De kinderen
hadden een klein half uurtje individuele aandacht en dat werd
als zeer positief ervaren. Je zag de kinderen helemaal
opbloeien. Na afloop was er een papier gevuld met allemaal woorden en tekeningen die op hun
betrekking hadden.
Een aantal reacties van kinderen uit deze gesprekken:
Je voelt de liefde in je hart als je poezen aait- gezellig een boekje lezen-hardop zingen-liedjes in mijn
hoofd-slapen en slaapwandelen-ijsjes eten-hutten bouwen

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.

Kippen
Eind december zijn de schoolkippen verhuisd naar Jordy en Frederique. Dit was om meerdere redenen; de
verzorging in de vakantie en de kou. We hebben in overleg besloten dat de kippen bij de fam. Hagoort
blijven. Het is erg leuk en leerzaam om dieren te hebben in school. Echter; het dierenwelzijn staat voorop.
Op de nieuwe plek kunnen de kippen regelmatig vrij rond lopen en hebben ze een fijn plekje. We vinden
het erg fijn dat de kippen hier een goed plekje hebben. Dank daarvoor!
Van Jordy en Frederique zullen we vast af en toe horen hoe het met ze gaat.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 22 maart
Dinsdag 23 maart
Donderdag 25 maart
Maandag 29 maart
Dinsdag 30 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april

Locatie
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Goede vrijdag

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op maandag 12 april 2021 in uw mailbox te vinden
zijn.

Agenda
Maart
22
22
25
26
29
30

Juf Inez jarig
Weekjournaal
Survivalbaan Fitnust in Munnekeburen van het Beweegteam om 14.45 uur
De grote Rekendag
MR vergadering
Juf Annelies jarig

April
1
2
5
12
17
19
19
23
27
1-9 mei
Mei
10

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

13-16
18
24
25

Start school
Weekjournaal
Hemelvaartweekend
Oudergesprekken groep 8 n.a.v eindtoets
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

