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Leerlingenraad
Afgelopen donderdag zijn de verkiezingen geweest voor
de nieuwe leerlingenraad ’21-‘22. De leerlingen mochten
vooraf kort presenteren welke ideeën zij hebben voor de
Lantscheene. Na het tellen van de stemmen zijn de
volgende leerlingen gekozen: Janne, Jens, Elin en Arwen.
We wensen ze veel succes en plezier toe dit jaar.

Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober starten we met de nationale Kinderboekenweek.
Het thema voor dit jaar is: Worden wat je wil. Heel veel kinderen
weten al welk beroep ze later willen uitoefenen en hebben daarover
de mooiste dromen. Voor anderen is het nog een zoektocht.
De kinderen mogen deze ochtend verkleed op school komen in het
beroep dat ze later zelf graag willen worden of andere verkleedkleren.
Juf Marije gaat in ieder geval de kinderen van de groepen 5 en 6 op de
foto zetten voor de schoolkrant om erbij te laten schrijven wat ze later
willen worden.
We hebben op deze woensdagochtend een hele speciale gast bereid
gevonden om te vertellen over zijn/haar beroep. Wie dat is, verklappen
we natuurlijk nog niet, maar het wordt een mooie uitleg over een
prachtig beroep.
Verder gaan we deze laatste periode tot de herfstvakantie heel veel leuke activiteiten doen omtrent kinderboeken.
Zo is er o.a. op 12 oktober een boekenspeeddate. Ieder kind, van groep 1 t/m 8 neemt deze dag zijn/haar
lievelingsboek mee naar school.
's Middags gaat de bovenbouw haar beste beentje voorzetten bij de voorleeswedstrijd. Wie gaat onze school
vertegenwoordigen bij de volgende ronde?
Donderdagmiddag 14 oktober gaan de kinderen van groep 4 samen met de middenbouw van de Lamer naar de
bibliotheek in Wolvega.
En op vrijdagochtend 15 oktober bent u als ouder welkom om 8.45u. om te komen luisteren en bekijken wat de
kinderen allemaal hebben gemaakt en geleerd. Vanaf 8.30u. staat de koffie/thee klaar.

Koptelefoons
Alle kinderen hebben nu op school een eigen koptelefoon voorzien van naam. We hebben dit bewust gedaan om de
kinderen te leren zuiniger met de spullen om te gaan. Mocht een koptelefoon stuk gaan, doordat het er zelf niet
zuinig op was , dan zullen ze zelf ook moeten zorgen voor vervanging.

Nieuwe stagiair
Dinsdag 5 oktober start Niels van Brouwershaven met zijn stage op de Lantscheene. Niels zit in het 1e jaar van de
deeltijd Pabo op NHL Stenden en zal iedere dinsdag op school aanwezig zijn voor zijn stage.

Sportdag Comprix in Beweging
We gingen met de fiets naar de Steense toe om te sporten. Alle groep 8’ers van Comprix waren daar. Het was heel
warm. We hebben eindelijk eens gebasketbald. En toen gingen we voetbaldingen doen en toen gingen we
boogschieten. Tijdens bubbelvoetbal mochten we beuken in een soort‘’hamsterbal’’. Na afloop kregen we een
Comprix shirt en toen gingen we naar huis.
Naomi had een lekke band. Friso heeft de fiets een eind gedragen en toen moest Naomi met de auto naar huis.
Van groep 8

Excursie groepen 5 t/m 8 naar het Brandemeer
Donderdag 30 september zijn de groepen 5 t/m 8 op excursie geweest. Ieder voorjaar bouwt Staatsbosbeheer
nestbulten waarin ringslangen hun eieren kunnen leggen. In het najaar worden deze nestbulten opengebroken en
worden de eieren geteld. Deze eieren geven een indicatie van het aantal ringslangen in de omgeving van de
Brandemeer. Samen met enkele mannen van Staatsbosbeheer gingen de groepen op jacht naar (ring)slangeieren! De
hele groep werd in drieën verdeeld en ieder gingen zij naar een eigen nestbult toe. Met een hooivork en wat
speurwerk werden er in totaal ruim 1000 slangeneieren gevonden. Naast slangeneieren werden er ook ringslangen
en een heleboel andere beestjes en insecten gevonden.
Binnenkort staan alle gemaakte foto's van de excursie online op de website. Via een toegangscode kunt u het
fotoalbum met deze foto's bekijken. Deze ontvangt u via Parro.

Zakelijke ouderavond 27 oktober
Noteer alvast in uw agenda:
Woensdag 27 oktober is de zakelijke ouderavond.
De avond start om 19.30u in school.
De uitnodiging en de agenda volgen.

Van de OV: nieuwe leden en penningmeester gezocht!
I.v.m. het vertrek van 2 Ov-leden is de OV op zoek naar 1 of 2 nieuwe leden. De functie van penningmeester komt
daarbij ook vacant.
Voor meer informatie over de OV, kunt u contact opnemen met Marieke de Kroon (voorzitter)

Informatiemiddagen
Op woensdag 3 november en donderdag 4 november bent u uitgenodigd voor een informatiemiddag in de groep van
uw kind. De tijden voor deze middag zijn van 14.00 – 14.45 en van 16.15-17.00.
Ouders graag even aanmelden bij de leerkracht voor welke middag en tijdstip zij komen.
De kinderen laten zelf hun klas en methodes zien.

Schoonmaakavond
Alvast voor in de agenda: op dinsdagavond 11 januari en woensdagavond
12 januari starten we het nieuwe jaar schoon en fris met een
schoonmaakavond! In december volgt meer informatie.

Samenwerking groepen 1-2-3 met obs de Lamer
In de afgelopen weken is de samenwerking gestart. De kinderen van de groepen 3 hebben op maandagmiddag
samen les op de Lamer. Zij krijgen gym van juf Minke of meester Frits en doen daarnaast andere activiteiten. Groep
1-2 gaat dan naar de Lantscheene bij juf Marjan. Op dinsdag komen de kleuters van de Lantscheene naar de Lamer.
De eerste geluiden over deze samenwerking zijn positief, voor de herfstvakantie staat de eerste evaluatie gepland.

Talent van het moment
De afgelopen drie weken stond het talent doorzetter centraal op OBS de Lantscheene.
Een doorzetter ben je als je volhoudt, ook al is de taak die je moet doen saai of
moeilijk. In groep 5/6 zijn we de afgelopen weken druk bezig geweest met het oefenen
van de tafels. De kinderen hebben geoefend met de tafel die ze op dat moment
moeilijk vonden. Als ze de tafel kenden, mochten ze hem bij juf komen opzeggen. Op
deze manier hebben veel kinderen één of meerdere tafels geleerd. Het was niet altijd
makkelijk of leuk om dat te doen. Maar doordat het zulke doorzetters zijn is het ze
toch steeds weer gelukt om de tafel te leren. We hebben ook een paar keer
spelenderwijs de tafels geoefend. Op deze manier werd het leuk om de tafels te
oefenen. Op de onderstaande foto’s zie je één
van deze spelletjes. Loop naar de overkant, pak
een kaartje met een tafelsom en ren weer
terug. Daar schrijf je de som met het antwoord
met stoepkrijt op de tegels. Wat was het leuk
en wat hebben ze doorgezet de afgelopen
weken. Toppers!

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 4 oktober
Dinsdag 5 oktober
Donderdag 7 oktober
Vrijdag 8 oktober
Maandag 11 oktober
Dinsdag 12 oktober
Donderdag 14 oktober
Vrijdag 15 oktober
Maandag 25 oktober
Dinsdag 26 oktober
Donderdag 28 oktober
Vrijdag 29 oktober

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

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op maandag 1 november 2021 in uw mailbox te
vinden zijn. Vanaf dit schooljaar zal het Weekjournaal 1 x per 3 weken op maandag uitkomen.

Bijlagen:
Bijlage 1: Nieuws van de bibliotheek
Bijlage 2: intekenlijst voor ouderhulp (ook op papier mee naar huis gegaan)

Agenda
Oktober
4
4
6
7
11
12
14
14
15
16 t/m 20
27

November
1

Dierendag
Weekjournaal
Start Kinderboekenweek thema: Worden wat je wil
Juf Marije, Nathalie, Marja en Anke naar cursus talentgedreven onderwijs
hoofdluiscontrole
Boekenspeeddate: ieder kind neemt zijn/haar lievelingsboek mee.
Nationale voorleeswedstrijd groep 6 t/m 8 12.30 uur
Groep 4 bezoek aan de bibliotheek
Juf Nathalie jarig
Einde Kinderboekenweek presentatie afsluiting 8.45- 9.30 uur
Herfstvakantie
Zakelijke ouderavond
Hoofdluiscontrole

3 en 4
5
11
22

Weekjournaal
Oudergesprekken Zien, sociaal emotioneel
Informatiemiddagen
Nationaal Schoolontbijt
Sint Maarten
Weekjournaal

December
3
13
16
23
25

Sinterklaas
Weekjournaal
Herdenking monument
Kerstviering
Start kerstvakantie

Januari
10
11 en 12
12
17

Start school
Schoonmaakavonden op school
Hoofdluiscontrole
Weekjournaal

17
16
24

Start toetsweek 1
Juf Marjan jarig
Start toetsweek

Februari
7
5
11
12
Week 7
21 t/m 25

Weekjournaal
Remco Heite schaaktoernooi
Rapporten mee
Juf Cobie jarig
Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Voorjaarsvakantie

Maart
2
7
9
19
28
23
30
April
15
18
6
19
23
22
27
2-6 mei
Mei
9
11
16
22
26-29

Hoofdluiscontrole
Weekjournaal
Comprix studiedag, alle leerlingen vrij.
LAMMETJES DAG

Weekjournaal
Open dag
Juf Annelies jarig

Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede paasdag alle leerlingen vrij
Schoolvoetbal
Weekjournaal
Eindtoets Route 8
Juf Marije jarig
Koningsspelen
Koningsdag
Meivakantie

Start school
Schoolkorfbal
Hoofdluiscontrole
Weekjournaal
Juf Anke jarig
Hemelvaartweekend

30
Juni
5-8
10
13
13

Juli
1
4
14
15

Start toetsweek 1

Pinkstervakantie
Juf Marja jarig
Weekjournaal
Start toetsweek 2
Oudergesprekken

Rapport mee
Weekjournaal
Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Leerlingen 12 uur vrij.

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar directie.delantscheene@comprix.nl
Met vriendelijke groet,
Team Obs de Lantscheene

