Weekjournaal nr. 5

2021-2022

Sinterklaas 3 december
Op vrijdag 3 december zal Sinterklaas een bezoek aan de Lantscheene brengen. We
verwachten de Sint om 8.30 uur op school. We willen graag dat de kinderen niet voor
20 over 8 op school zijn ! Nadat de Goedheiligman is verwelkomd, zal hij met groep 1
t/m 8 naar het speellokaal gaan. Na een gezamenlijke start gaan de kinderen van groep
5 t/m 8 naar hun eigen klas om de surprises uit te pakken. Sint en Piet blijven bij groep
1 t/m 4.
De leerlingen krijgen in de kleine pauze een lekkere traktatie en drinken, dus ze hoeven voor de ochtendpauze niets
mee te nemen. Groep 1 en 2 zijn om 12.00 uur vrij.
De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 hebben van Sint de opdracht gekregen om mee te helpen met de pakjes en
surprises.
Donderdagmiddag 2 december, van 14.00u tot 16.00u mogen de surprises in een vuilniszak of doos in de klas
worden gebracht en daar op de pakjestafel worden geplaatst. Denk om je gedicht en vergeet niet de naam van de
ontvanger op het cadeau te zetten!
Donderdag 2 december wordt er een Pietengym georganiseerd op de Lantscheene.

Nieuwe onderwijsassistente
Met ingang van deze week is er een nieuw gezicht op school. Op dinsdagochtend, woensdagochtend en
vrijdagochtend komt Cindy van der Linden ondersteunen in alle groepen. Deze ondersteuning zal tot aan de
kerstvakantie zijn.
Anke werkt tijdelijk een extra ochtend op de Lamer en is iedere donderdag op de Lantscheene tot aan de kerst.

Talenthoeken
Sinds vorige week zijn we op donderdagmiddag weer van start gegaan met de talenthoeken. De kinderen hebben
zelf een keuze gemaakt uit de volgende 6 onderdelen: klei, kapla, drama, koken, bloemschikken en prentenboek
maken. Het enthousiasme is ontzettend groot.

Muzieklessen
In de periode tot Kerst krijgen alle groepen 4x djembéles van Mousthapha Seck. De eerste les heeft vorige week
plaats gehad. De tweede les staat voor aankomende vrijdag gepland.
Na de Kerstvakantie gaan we verder met de muzieklessen. De groepen 1 t/m 4 gaan oefenen op de harp, groep 5 en
6 leren de gitaarbeginselen en de bovenbouw leert keyboardspelen. Ook dit gaat gebeuren in een lessencyclus van
4x.
We kunnen deze muzieklessen aanbieden via de gemeentelijke muziekgelden en de gelden van de muziekimpuls.

Parro
In de afgelopen MR vergadering is besloten dat de oudergeleding van de MR
een vragenlijst op gaat stellen omtrent het gebruik van Parro. We hopen
daarmee te bereiken dat we deze app effectiever en overzichtelijker kunnen
gebruiken.

Doorschuiven groepen
Dit schooljaar zijn we gestart met de volgende groepsindeling: groep 1 t/m 4, groep 5-6 en groep 7-8. Inmiddels zijn
we een aantal maanden verder en hebben we ervaring opgedaan in het werken in deze groepssamenstelling. Dit
hebben we in het team en in de MR besproken.
Vanuit deze evaluatie zullen we na de kerstvakantie het volgende wijzigen:
• Groep 4 gaat iedere middag naar groep juf Marije en juf Cobie.
• Groep 6 gaat iedere middag naar juf Nathalie en juf Marja.
Dat betekent dat we in de middag werken met de indeling groep 1-2-3, 4-5 en 6-7-8.
Op dit moment gaat groep 4 op maandagmiddag mee naar gym. Op donderdagmiddag is de gezamenlijke
talentmiddag en vrijdagmiddag werken met met 3-4-5 en 6-7-8.
De wijziging betreft dus de dinsdag- en woensdagmiddag.
Groep 6 heeft momenteel ook al een paar gezamenlijke momenten met 7-8.
Vlak voor de voorjaarsvakantie zullen we deze groepssamenstelling evalueren.

Talent van het moment: de ideeënfontein
Juf ging een vlaggetje tekenen voor Sinterklaas. Deze heeft juf opgestuurd naar
het Sinterklaasjournaal en toen zagen we de printbare vlaggetjes. Wij kregen het
idee om met de hele school vlaggetjes te tekenen en op te hangen door de hele
school.
Het talent ideeënfontein past hierbij, omdat we meteen op het idee kwamen toen
we de vlaggetjes zagen. Wij herkennen ons zelf ook in het talent ‘ideeënfontein’,
omdat we thuis ook heel veel ideeën hebben en soms uitvoeren. We vinden het
leuk om nieuwe ideeën te bedenken en te delen met anderen. Op school kunnen
we dit talent veel inzetten!
Arwen en Friso

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 22 november
Dinsdag 23 november
Donderdag 25 november
Vrijdag 26 november
Maandag 29 november
Dinsdag 30 november
Donderdag 2 december
Vrijdag 3 december
Maandag 6 december
Dinsdag 7 december
Donderdag 9 december
Vrijdag 10 december

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

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op maandag 13 december 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: Nieuwsbrief GMR nr. 2

Agenda
November
22

Weekjournaal

December
3
11
13
16
23
24
25

Sinterklaas
Oud papier
Weekjournaal
Herdenking monument
Kerstviering
Leerlingen 12.00 uur vrij i.v.m. kerstvakantie
Start kerstvakantie

Januari
10
11 en 12
12
17
17
16
24
26
29

Start school
Schoonmaakavonden op school
Hoofdluiscontrole
Weekjournaal
Start toetsweek 1
Juf Marjan jarig
Start toetsweek
MR vergadering
Oud papier

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

Hoofdluiscontrole
Weekjournaal
Comprix studiedag, alle leerlingen vrij.
LAMMETJES DAG

Oud papier
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

Mei
9
11
14
16
20
22
26-29
30
Juni
5-8
10
13
13

Juli
1
4
9
14
15

Start school
Schoolkorfbal
Hoofdluiscontrole
Oud papier
Weekjournaal
Meispielen
Juf Anke jarig
Hemelvaartweekend
Start toetsweek 1

Pinkstervakantie
Juf Marja jarig
Weekjournaal
Start toetsweek 2
Oudergesprekken

Rapport mee
Weekjournaal
Oud papier
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

