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Groepsindeling schooljaar 2021-2022
Dit schooljaar vordert snel en samen met het team en MR zijn we bezig met de voorbereiding van volgend
schooljaar. Ik kan u alvast melden dat we volgend schooljaar gaan werken met de volgende groepsindeling:
• Groep 1-2-3
• Groep 4-5
• Groep 6-7-8
Bovenstaande indeling is gemaakt op basis van de leerlingaantallen van komend schooljaar. Dit is de meest
evenwichtige verdeling van leerlingen waarbij de verschillende onderwijsbehoeften goed in balans zijn. Over de
verdere invulling met leerkrachten kan ik u op een volgend moment informeren

Bezoek van de wethouder
Op 22 april heeft wethouder Hoen samen met beleidsmedewerker Margriet
Appeldoorn van de gemeente Weststellingwerf een werkbezoek gebracht aan
de school. Dit naar aanleiding van het behalen van het certificaat
Talentenschool. Juf Lilian heeft met Friso Jan een talentengesprek gevoerd en
daarnaast is er een gesprek geweest over het talentenonderwijs op de
Lantscheene.
In het blad Comprix contact zijn Lilian en Annelies geïnterviewd over
talentenonderwijs. Dit interview is als bijlage te vinden bij dit Weekjournaal.

Terugblik Koningsspelen
Vrijdag 23 april waren de koningsspelen op school. Deze dag
mochten de kinderen verkleed in het thema ‘Koningsspelen’ en of
sportieve kleding komen.
Het was een leuke ochtend! Dank aan alle ouders die pannenkoeken
hebben gebakken!

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

Talentontwikkeling
De middenbouw heeft een start gemaakt met verhalen uit het boekje “Blij met mij.” Hierin staan verhalen, die
passen bij talentfluisteren. Het eerste verhaal over elfjes en kabouters kunt u vinden in de bijlage. Het is een prachtig
verhaal om thuis nog eens voor te lezen. Waarschijnlijk heeft iedereen op de ene schouder een kabouter en op de
andere een elfje. Ze zijn alleen zo klein dat niemand ze kan zien.

De groene school
De middenbouw heeft hun eigen gezaaide zonnebloemen meegekregen naar huis. Zodra ze wat groter zijn en het
buiten wat warmer is, kunnen ze in de volle grond worden gezet. Het liefst natuurlijk op een zonnige plek. Het zou
fijn zijn als u zo nu en dan even een foto stuurt, zodat we met de klas de groei kunnen volgen.
De familie Junte heeft de zorg overgenomen van de broccoliplantjes. Ze stonden in de gemeenschapsruimte en gaan
nu verkassen naar de kas. Zodra de groente geoogst kan worden, gaan we er op school een gerecht mee klaar
maken.
De gepote aardappelen komen goed op en gaan nu naar buiten.
Buiten hebben we komkommer, dille en wortels gezaaid, maar het koude weer zorgt ervoor dat er nog niets opkomt.
We houden u op de hoogte.

Bijlagen:
1. Interview talentgedreven werken
2. Verhaal blij met mij
3.

Tot 10 mei!

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 10 mei
Dinsdag 11 mei
Maandag 17 mei
Dinsdag 18 mei
Donderdag 20 mei
Vrijdag 21 mei

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

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op dinsdag 25 mei 2021 in uw mailbox te vinden zijn.

Agenda
April
1-9 mei

Meivakantie

Mei
10
13-16
18
24
25

Start school
Hemelvaartweekend
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

Weekjournaal
Afscheid groep 8

9

Laatste schooldag
Leerlingen 12 uur vrij.

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar directie@obsdelantscheene.nl

