Weekjournaal nr. 7
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Weer naar school
Vorige week zijn we weer opgestart na de sluiting en vakantie. Deze opstart is goed verlopen en met elkaar zijn we
blij dat ook het cultuuronderwijs en Gvo weer opgestart mag worden.
In de komende weken zal Hans Jonker alle groepen muziekles geven op woensdag.
We moeten afwachten hoe de komende weken de ontwikkelingen met corona zullen zijn.

Schoolschaatsen
Op 2, 9 en 16 februari gaan de groepen 3 t/m 8 schoolschaatsen in Thialf. Het vervoer zal met de bus gaan. In de
komende week volgt er meer informatie over deze activiteit.

Schoolschaken
Het Remco Heite schaaktoernooi is verplaatst naar 5 maart. Dit is nog onder voorbehoud van de maatregelen die op
dat moment gelden. De schaaklessen voor groep 7-8 door Maurik Mietes zijn vorige week gestart.

Filmhub
In de komende periode zal het team en leerlingen meedoen aan de Filmhub. Dit is een samenwerking van
Keunstwurk verbonden aan het samenwerkingsverband Filmhub Noord, wat filmeducatie in het onderwijs wil
verankeren. Kinderen en jongeren kijken en maken ontzettend veel filmmateriaal, maar doen dat bijna nooit bewust.
De Filmhub wil samen met het onderwijs ontdekken wat er nodig is om goede structurele en verankerde
filmeducatie aan te bieden om leerlingen beeldbewust te maken.
Daarvoor hebben we een proeftuin, waarin een filmmaker of film aanbieder en een school samen met de Filmhub op
zoek gaan naar hoe die verankering kan plaats vinden. Zie hier een terugblik van vorig jaar: Filmhub Noord: terugblik
op de Proeftuinen - Keunstwurk
Op 10 februari start het team met een workshop Stopmotion/animatie door een filmdocente. Daarna gaan de
leerkrachten hiermee met de kinderen aan de slag.

Methode leesonderwijs
In de komende periode gaan we aan de slag met uitzoeken
van een nieuwe methode voor voortgezet en begrijpend
lezen. Er zijn 2 methoden die uitgeprobeerd gaan worden.
Deze zijn Atlantis en Blink Lezen. We houden u op de hoogte
van de bevindingen en de uiteindelijke keuze voor een
methode.

Talent van het moment: toekomstdenker
De leerlingen van groep 8 kijken zijn in deze periode bezig met de keuze voor het
voortgezet onderwijs. Dit doen ze samen met hun ouders, juffen en elkaar. Het talent
wat hierbij past is die van de toekomstdenker. Waar liggen interesses, wat gaat je goed
af, welke keuzes ga je maken?
Als je het talent van de toekomstdenker hebt, dan heb je een goed beeld van de verre
toekomst. Je bedenkt moeiteloos wat je vandaag moet doen om die toekomst te
bereiken. Daardoor zie je bij de ander ook snel hoe zijn of haar idee zal uitpakken. Vaak
hebben deze mensen met dit talent interesse in ruimtevaart, milieu of techniek.
Ook is het fijn dit samen met anderen te bedenken en te zoeken naar kansen om deze toekomstplannen te
verwezenlijken.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 17 januari
Dinsdag 18 januari
Donderdag 20 januari
Vrijdag 21 januari
Maandag 24 januari
Dinsdag 25 januari
Donderdag 27 januari
Vrijdag 28 januari
Maandag 31 januari
Dinsdag 1 februari
Donderdag 3 februari
Vrijdag 4 februari

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

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2021 -2022 zal op maandag 7 februari 2022 in uw mailbox te vinden
zijn. Vanaf dit schooljaar zal het Weekjournaal 1 x per 3 weken op maandag uitkomen.

Agenda
Januari
24
26
29

Start toetsweek
MR vergadering
Oud papier

Februari
2
7
9
11
12
16
Week 7
21 t/m 25

Schoolschaatsen groep 3 t/m 8
Weekjournaal
Schoolschaatsen groep 3 t/m 8
Rapporten mee
Juf Cobie jarig
Schoolschaatsen groep 3 t/m 8
Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Voorjaarsvakantie

Maart
2
5
7
9
19
28
23
30
April
15
18
6
19
23
22
27
2-6 mei

Hoofdluiscontrole
Remco Heite schaaktoernooi o.v.b.
Weekjournaal
Comprix studiedag, alle leerlingen vrij.
LAMMETJES DAG o.v.b.

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

