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Nieuwe stagiair
Dinsdag 5 oktober is Niels van Brouwershaven gestart 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.
Mijn naam is Niels van Brouwershaven en sinds september van dit jaar ben ik begonnen met de Pabo in Leeuwarden.
Ik studeer in deeltijd en heb dan één dag les per week en één dag loop ik stage bij juf Marjan van groep 1 t/m 4. In
mijn spaarzame vrije tijd knap ik samen met mijn vriendin een zeeschouw op. Dit is een stalen kajuitzeilboot van 8,5
meter met houten zwaarden gebouwd in 1962. Ook zit ik graag op de racefiets en maak dan leuke tochten door het
mooie Friese landschap. Graag tot ziens op de Lantscheene.

Oudergesprekken november
In week 46 (15 t/m 19 november) zijn de oudergesprekken gepland. Deze gesprekken worden dit jaar iets anders
georganiseerd dan in de vorige jaren.
Dit heeft als reden dat we nu in september de startgesprekken voeren en het moment in november al snel hierop
volgt.
De ouders van de leerlingen in groep 3 krijgen allen een uitnodiging via de leerkrachten. Dit is om de
leesontwikkeling te bespreken.
Voor de ouders van de leerlingen in de groepen 1-2-4-5-6 -7 en 8 geldt dat u een gesprek kunt aanvragen met de
leerkracht. Dit kan ook andersom gaan, dat u wordt uitgenodigd door de leerkracht van uw kind.

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.

Talent van het moment: stille helper
De komende weken zal het talent van “De stille helper “ centraal staan. Er staat niet
voor niets het woord stille voor. Een stille helper is iemand die onopvallend bijdraagt
aan een hele positieve sfeer in de groep. Het zijn de kinderen die zien dat een ander
even hulp nodig heeft. Die hulp kan bestaan uit het even ondersteunen bij het
opstarten van een opdracht, het zien dat iemand verdrietig is en even een arm om
hem of haar heenslaat, even helpt met het opruimen van iets ook al zijn het niet de
spullen van jezelf.
Een stille helper heeft vaak zelf niet door dat zijn hulp zo ontzettend wordt
gewaardeerd. Het is daarom heel belangrijk dat dit wordt benoemd door de leerkracht
of door u als ouder. Je zult zien dat na het benoemen ook anderen hierover na gaan
denken en ineens heb je allemaal stille helpers in je groep!

Groep 7/8 gastles VVN smartphone slalom
Aanstaande donderdag krijgt groep 7/8 bezoek van Veilig Verkeer Nederland (VNN). Zij komen een bijzondere
fietsles geven: de ‘Smartphone slalom’. De smartphone is niet meer weg te denken uit ons leven, maar het gebruik
er van kan ook gevaar opleveren. In deze gastles ervaren leerlingen op een leuke manier wat afleiding (zoals
smartphonegebruik) met je fietsvaardigheid doet.
Alle materialen (ook fietsen) worden meegenomen door de gastdocenten van VNN. Op de fiets naar school komen is
dus niet verplicht om deel te kunnen nemen aan deze activiteit.

Nationaal Schoolontbijt
Vrijdagochtend 5 november doen wij mee met het Nationaal School Ontbijt. We gaan met
elkaar ontbijten op school.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 1 november
Dinsdag 2 november
Donderdag 4 november
Vrijdag 5 november
Maandag 8 november
Dinsdag 9 november
Donderdag 11 november
Vrijdag 12 november
Maandag 15 november
Dinsdag 16 november
Donderdag 18 november
Vrijdag 19 november

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

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op maandag 22 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 het nationaal Schoolontbijt
Bijlage 2: Nieuwsbrief GMR

Agenda
November
1
3 en 4
4
5
11
Week 46
18
22

Weekjournaal
Informatiemiddagen
12.30 gr 7/8 gastles VVN smartphone slalom
Nationaal Schoolontbijt
Sint Maarten
Oudergesprekken
Start talenthoeken
Weekjournaal

December
3
13
16
23
25

Sinterklaas
Weekjournaal
Herdenking monument
Kerstviering
Start kerstvakantie

Januari
10
11 en 12
12
17
17
16
24

Start school
Schoonmaakavonden op school
Hoofdluiscontrole
Weekjournaal
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

Hoofdluiscontrole
Weekjournaal
Comprix studiedag, alle leerlingen vrij.

19
28
23
30
April
15
18
6
19
23
22
27
2-6 mei
Mei
9
11
16
20
22
26-29
30
Juni
5-8
10
13
13

Juli
1
4
14
15

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 in Munnekeburen
Koningsdag
Meivakantie

Start school
Schoolkorfbal
Hoofdluiscontrole
Weekjournaal
Meispielen
Juf Anke jarig
Hemelvaartweekend
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

