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Corona en snottebellenbeleid
In de afgelopen weken is de regelgeving voor de basisscholen herzien t.a.v. zelftesten en het snottebellenbeleid. Bij
deze de basisregels op een rij:
-De zogeheten ‘snottebellenrichtlijn’ wordt aangescherpt: kinderen met milde neusverkoudheid zoals een snotneus
kunnen testen met een zelftest. Bij een negatieve zelftest mogen deze kinderen naar school.
- Bij hoesten is het verstandig thuis te blijven, als het kind 7 dagen dezelfde milde klachten heeft, mag het weer naar
school (zie de beslisboom van 2-21-2-2021 in de bijlage).
- Handen wassen.
Net als in de afgelopen periode vragen we steeds weer om te overleggen met de leerkracht of met Annelies over wel
of niet naar school komen.

Herdenking monument 16 december
Donderdag 16 november gaan de groepen 5 t/m 8 naar het Monument voor Geallieerde Vliegers in
Sonnega. Normaal gesproken gaat alleen de bovenbouw hier naartoe. Groep 5/6 is met wereldoriëntatie echter
bezig met een thema over de Tweede Wereldoorlog. De herdenking op 16 december sluit aan op dit thema.
Voorafgaand aan ons bezoek aan het monument zal Lenus van der Broek aanstaande woensdag een (online) gastles
verzorgen over de achtergrond van de gebeurtenis van het monument. Ook zal hij donderdagochtend aanwezig zijn
bij het monument.
Net als ieder jaar zullen we hier de bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper en alle andere
oorlogsslachtoffers herdenken. Er wordt een bloemstuk gelegd bij het monument en ook staan we stil bij de vrijheid
zoals wij die tegenwoordig kennen.

Kerst
De kerstperiode is een gezellige tijd van samenzijn, waarbij we denken om en
aan elkaar. In de periode t/m de kerstvakantie zullen we thematisch werken aan
kerst door gezamenlijke kerstverhalen, kerstliedjes en (gezamenlijke)
activiteiten. Als afsluiting van deze periode en dit jaar organiseren we op
donderdag 23 december een feestelijke lunch. Op deze dag hoeft uw kind dus
geen lunchpakketje mee te nemen naar school.

Belangrijke data op een rijtje:
•
•
•
•

Vrijdag 17-12 Foute kersttruiendag: iedereen mag in een (foute) kerstoutfit naar school toe komen!

Woensdag 22-12 Doe-raar-met-je-haar dag: Niets is te gek! Haren in een (té) gek (kerst)kapsel of
met gekke kleurtjes... het kan allemaal op deze dag.
Donderdag 23-12 Kerstviering met gezamenlijke activiteiten en een feestelijke lunch
Vrijdag 24-12 School tot 12.00u

Voor de ouderen in het dorp worden er presentjes gemaakt met een kerstkaartje erbij. Deze zullen worden
rondgebracht. Ook gaan we een samenwerking aan met verpleeghuis Lindestede in Wolvega. Met alle kinderen van
de Lantscheene zullen we kaartjes gaan maken voor de bewoners van Lindestede om ze een fijne kerstperiode en
een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Brandstichting
Vorig week zaterdag is er in de avond brand gesticht in de fietsenstalling. Een oplettende voorbijganger merkte deze
brand op. De brandweer en politie zijn ter plaatse geweest. Gelukkig is het met een sisser afgelopen en is er geen
schade aan de fietsenstalling opgelopen.
Oproep aan een ieder om alert te blijven op de omgeving van de school. Alvast dank!

Grej of the day en Ebener Sgrooge
Iedere vrijdagmiddag doen de groepen 3 t/m 5 een Grej of the day. Het raadsel,
dat ze een aantal dagen van tevoren hebben gekregen, wordt dan opgelost.
Afgelopen vrijdag was de oplossing van het raadsel “Wie is het meest chagrijnig
met kerst” Ebenezer Sgrooge. In het kort is het wereldberoemde kerstverhaal
van Charles Dickens verteld; over de gierigaard die tijdens de kerstnacht een
totale switch maakt.
De groepen 7 en 8 hadden voor de kerstvakantie een bezoek zullen brengen aan
deze musical in Langelille. Helaas zijn deze voorstellingen voor scholen
gecanceld, maar het is nog wel mogelijk om zelf een bezoek te plannen in de
kerstvakantie.

Ook komt er zaterdag 18 december om 20.30u op NPO 1 een rechtstreekse uitzending vanuit Leeuwarden op tv
waar dit verhaal in een modern jasje wordt nagespeeld.

Talent van het moment: momentgenieter
Welk talent is passender bij de maand december dan het talent van momentgenieter?
We doen ons uiterste best op school om de kinderen van iedere dag te laten genieten;
het samenzijn, het samen spelen en het samen leren. Maar in de maand december
komt daar nog een schepje bovenop. We willen de leerlingen vooral bijbrengen dat het
leren niet altijd voorop staat, maar dat genieten van de mooie momenten minstens zo
belangrijk is. Dit geven we vorm door met elkaar en bij elkaar te zijn; samen rondom de
haard in het speellokaal luisteren naar elkaars verhalen, luisteren naar elkaars wensen,
samen zingen, knutselen en spelletjes doen.
Een momentgenieter geniet volop van wat er op zijn/haar pad komt en is dol op
verrassingen. Daar krijgt het energie van en straalt dit enthousiasme weer uit naar anderen. We hebben op school
heel veel leerlingen die al momentgenieter zijn, maar door dit talent nog eens uit te vergroten, willen we alle
kinderen bewust maken dat heerlijk genieten ook een fijn talent is.

Schoonmaakavonden januari
De geplande schoonmaakavonden in januari worden uitgesteld en verplaatst naar een moment dat dit weer mogelijk
is volgens de regelgeving.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 13 december
Dinsdag 14 december
Donderdag 16 december
Vrijdag 17 december
Maandag 20 december
Dinsdag 21 december
Donderdag 23 december
Vrijdag 24 december
Maandag 10 januari
Dinsdag 11 januari
Donderdag 13 januari
Vrijdag 14 januari

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

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op maandag 17 januari 2022 in uw mailbox te vinden
zijn. Vanaf dit schooljaar zal het Weekjournaal 1 x per 3 weken op maandag uitkomen.

Bijlagen:
Bijlage 1: Beslisboom 2 december 2021

Agenda
December
13
16
23
24
25

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

Januari
10
12
17
17
16
24
26
29

Start 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 o.v.b.
Rapporten mee
Juf Cobie jarig
Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Voorjaarsvakantie

Maart
2
7
9
19
28
23
30

Hoofdluiscontrole
Weekjournaal
Comprix studiedag, alle leerlingen vrij.
LAMMETJES DAG

Oud papier
Weekjournaal
Open dag
Juf Annelies jarig

April
15
18
6
19
23
22
27
2-6 mei
Mei
9
11
14
16
20
22
26-29
30
Juni
5-8
10
13
13

Juli
1
4
9
14
15

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
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

