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Talentenschool
Donderdag 1 april heeft de feestelijke uitreiking van het bordje
Talentenschool plaatsgevonden. Hier zijn we als team heel trots op!
Els Pronk heeft het bordje overhandigd en de kinderen hebben daarbij
het talentenlied gezongen. Binnenkort zal op de website van school
een impressie van deze dag staan met een mooi filmpje gemaakt door
Keunstwurk Fryslan.

Terugblik van groep 8
Hoi wij zijn groep 8 (Daisy, Jordy, Lynn B, Leyla en Lynn R) en wij hebben een super leuke dag 1-4-2021
georganiseerd. We hebben veel tijd eraan besteed maar het was het waard! Zo deed Lynn B makedo (met karton
leuke dingen knutselen) en Lynn R deed een parcours buiten en Leyla deed leuke oefeningen met muziek. Daisy ging
cupcakes versieren met de kinderen en Jordy had ook een taak, namelijk: hij liep heel veel rond en zorgde dat de
groepjes door draaiden. Het was precies hoe we het hadden voorgesteld. Eerst gaf Leyla een speech en toen
noemde Jordy de groepjes op en Lynn B en Daisy gaven de kinderen medailles met hun groepje erop en hun naam.
Lynn R zorgde dat ze naar hun eerste ronde kwamen.’s Middags hebben we met de hele school paaseieren gezocht
in het bos. Daarna hebben we alles verdeeld en gingen naar huis.
Dankjewel voor jullie inzet! Het was een erg leuke dag!
Groeten,
Leyla, Daisy, Lynn B, Lynn R en Jordy

Van de MR
Beste ouders,
Aangezien we nog niet fysiek bij elkaar kunnen komen, willen we u via deze weg een update geven waar we de
afgelopen periode als MR mee bezig zijn geweest.
Nadat het er enige jaren zorgelijk uit heeft gezien voor onze school met betrekking tot het leerlingen aantal stond de
teller, 1 oktober 2020 op 37 leerlingen. Voldoende om in ieder geval drie jaar een sluiting voor ons uit te kunnen
schuiven. Voor de komende jaren ziet het er echter wel weer naar uit dat er meer kinderen van school gaan, dan er
nieuwe binnen stromen. Hierdoor zullen we weer onder de Comprixnorm van 36 komen. Het aantal kleuters per
groep is klein.
Tijdens de MR vergadering, waarbij Comprix digitaal was aangeschoven is gesproken over een samenwerking en/of
mogelijke fusie, De Lamer werd aangedragen als mogelijke optie.

Voor het huidige schooljaar hebben we besloten om ons daar nog niet verder in te verdiepen, het volgende
schooljaar zal dit weer op de agenda komen. Wel zouden we heel graag weer met u een avond van gedachten willen
wisselen. De mogelijkheden om dat dit schooljaar nog te doen worden bekeken.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met een van ons op, wij staan open voor uw
ideeën en gedachten.
De MR: Sierd, Eelco Jan, Cobie en Lilian.

Wandelende takken
Op dit moment zijn er teveel wandelende takken op school. Wie belangstelling heeft voor een wandelende tak, kan
dit aangeven bij Annelies.

Avond4daagse
‘Home Edition’ maakt van Avond4daagse een verantwoord feestje
Even leken de coronamaatregelen roet in het eten te gooien. Maar met een deze unieke editie kan hét wandelfeest
voor kinderen toch doorgaan. Tussen 29 maart en 30 juni 2021 kunnen zij in Wolvega hun eigen Avond4daagse
lopen. Volledig coronaproof. Avond4daagse Wolvega organiseert samen met Koninklijke Wandel Bond Nederland
(KWBN) en eRoutes deze bijzondere editie. Met een speciale app lopen de kinderen hun eigen routes op hun eigen
moment. Zo wordt drukte en groepsvorming voorkomen. En na afloop wacht de officiële Avond4daagse medaille.
Eigen routes
Na inschrijving kunnen deelnemers gebruik maken van de Avond4daagse-module in de app eRoutes. Deze app
maakt routes vanaf een zelf te bepalen punt en afstand. Dit zijn zogenaamde ‘ronde routes’, dus het eindpunt is
hetzelfde als het startpunt. De app houdt bij waar en hoeveel de deelnemers lopen. En verrast ze onderweg met
leuke berichten!
Kies je eigen wandelmoment
Om te voorkomen dat veel kinderen tegelijk lopen, kunnen deelnemers wandelen tussen 29 maart en 30 juni 2021.
Om er wel een prestatie van te maken, moeten ze de vier wandeldagen in twee weken afleggen. Verder staat het
moment van wandelen vrij. Dus (anders dan de naam doet vermoeden) mag er dit jaar ook overdag gelopen worden.
Bovendien kunnen de lopers zowel doordeweeks als in het weekend de wandelschoenen aantrekken.
Aanmelden
Inschrijven is mogelijk via https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/wolvega. Deelname kost €6,50. Inschrijving
vindt dit jaar niet centraal via school of sportvereniging plaats, maar ouders/verzorgers schrijven zichzelf en hun
kinderen in. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. En de welverdiende Avond4daagse medaille
ontvang je automatisch. Wil je eerst meer informatie? Bezoek dan www.avond4daagse.nl.

Gym in de Steense
Op maandag 19 en 26 april zullen de groepen 3 tot en met 8 gymles hebben in de Steense. In de bus kan dit op
verantwoorde wijze en Corona proof georganiseerd worden.
Na de meivakantie zijn er geen gymlessen meer in de Steense.

Reminder Oud papier
Datum
17 april 2021

Route West
Groeneveld
G. de Boer

Route Oost
Ruiter
Hagoort

De Meenthe, Sasweg, PS weg
Hoekstra
Doornebal

GVO/HVO
De leerlingen van de kinderen in groep 5, 6 en 7 hebben de brief over vormingsonderwijs mee naar huis gehad.
Graag vernemen we uw keuze voor 23 april. Graag uw aandacht voor het volgende vanuit team en MR:
De MR en het team hebben de voorkeur voor GVO voor het schooljaar 2021 – 2022. Deze lessen zorgen voor een
breder aanbod van lessen in de school. Met in het bijzonder daarin het leren kijken naar de wereld met eigen en
andere ogen. Er komen meerdere religies aan bod in deze lessen.
Als team stellen we het op prijs als alle leerlingen meedoen met deze lessen zodat er in andere lessen op
teruggekomen kan worden.
Meer informatie over het GVO en HVO kunt u vinden op de website www.vormingsonderwijs.nl

Koningsspelen
De koningspelen komen er weer aan. Nu gaan wij als school hier ook een leuke dag
van maken.
Dit doen wij op vrijdag 23 April. De kinderen mogen in oranje kleding naar school
komen.
Deze dag willen wij graag afsluiten door pannenkoeken te eten met de kinderen.
Zouden jullie als ouders pannenkoeken willen bakken? Zo ja, zou u zich dan voor
uiterlijk 16 April willen opgeven bij de groepsleerkracht van u kind(eren) en willen
aangeven hoeveel pakken u gaat bakken.
De pannenkoeken kunnen op 23 April om 12.00 op school worden gebracht.
De kinderen uit groep 1 en 2 kunnen deze dag dan om 12.45 worden opgehaald.
Ook kunt u met uw kind(eren) alvast het liedje voor deze dag oefenen via deze site: koningsspelen.nl

Route 8 Eindtoets
Maandag 19 april zal de centrale eindtoets van groep 8 worden afgenomen. Op onze school maken de leerlingen de
eindtoets van A-vision, route 8.

Bijlagen:
1. Poster activiteiten Gebiedsteam meivakantie.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 12 april
Dinsdag 13 april
Donderdag 15 april
Maandag 19 april
Dinsdag 20 april
Donderdag 22 april
Vrijdag 23 april

Locatie
Obs de Lantscheene
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Koningsspelen: Lantscheene en Lamer

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op maandag 26 april 2021 in uw mailbox te vinden
zijn.

Agenda
April
12
17
19
23
26
27
1-9 mei
Mei
10
13-16

Weekjournaal
Oud papier
Eindtoets Route 8
Koningsspelen
Weekjournaal
Koningsdag alle leerlingen vrij
Meivakantie

Start school
Weekjournaal
Hemelvaartweekend

18
24
25

Oudergesprekken groep 8 n.a.v eindtoets
2e Pinksterdag-alle leerlingen vrij
Weekjournaal

Juni
7
7
14
19
21
25
28
29
30, 1, 2

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

