Weekjournaal nr. 8

2021-2022

Groepsindeling na de voorjaarsvakantie
Dit schooljaar zijn we gestart met de volgende groepsindeling: groep 1 t/m 4, groep 5-6 en groep 7-8.
In de afgelopen periode hebben we op de middag met een nieuwe indeling gewerkt:
• Groep 4 iedere middag naar groep juf Marije en juf Cobie.
• Groep 6 iedere middag naar juf Nathalie en juf Marja.
Deze werkwijze is geëvalueerd in het team en met de MR. Uit deze evaluatie is gebleken dat we doorgaan met deze
groepsindeling voor de gehele dag na de voorjaarsvakantie.
De nieuwe indeling is dan:
Groep 1-2-3:
Groep 4-5:
Groep 6-7-8:

juf Marjan en juf Cobie
juf Marije en juf Cobie
juf Nathalie en juf Marja

Rapport en oudergesprekken
De rapporten gaan op 4 maart mee naar huis. De week daaropvolgend van 7 maart zullen de oudergesprekken voor
groep 1 t/m 7 zijn. De gesprekken voor groep 4 zijn met juf Marjan en met groep 6 met juf Marije.
De adviesgesprekken voor groep 8 zijn op dinsdag 15 februari.
Voor deze gesprekken ontvangt u binnenkort de uitnodiging van de leerkracht.

Nieuwe leerlingen
Tess Kompaan is dinsdag 1 februari 4 jaar geworden en gelijk gestart in groep 1. Na de voorjaarsvakantie start Bram
Ruiter in groep 4. Wij wensen Tess en Bram een fijne tijd toe op de Lantscheene!

Corona en zelftesten
De afgelopen weken hebben alle leerlingen wekelijks 2 zelftesten ontvangen. Vanaf deze week kunt u wanneer u
nieuwe zelftesten nodig heeft dit aangeven door middel van een telefoontje, mailtje of Parro bericht naar Annelies.
Zij zal er vervolgens voor zorgen dat uw zoon/dochter nieuwe zelftesten mee naar huis krijgt.
Per 26 januari zijn de quarantaineregels versoepeld. Hieronder de belangrijkste regels nogmaals:
Kinderen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft:
Zij hoeven niet in quarantaine als een huisgenoot besmet is (categorie 1) of als ze in nauw contact zijn geweest met
een besmet persoon (categorie 2). Zij kunnen naar school als zij klachtenvrij zijn.

Bij milde klachten mogen zij naar school als zij een negatieve (zelf)testuitslag hebben. Kinderen die recent (binnen 8
weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden, ook niet als
zij milde klachten hebben (uit protocol PO-raad 26 januari 2022).
Voor de basisscholen betekent de versoepeling per 26 januari het volgende:
• Uw kind kan naar school komen als hij/zij geen corona gerelateerde klachten heeft.
• Als uw kind in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus vragen we u extra goed op de
gezondheid van uw kind te letten.
• Heeft uw kind (milde) klachten? Dan blijft hij/zij thuis en laat zich testen door de GGD of doet een zelftest. Uw kind
blijft thuis, totdat de testuitslag bekend is.
• Is de test negatief? Dan kan uw kind naar school komen.
• Is de test positief? Dan blijft uw kind thuis en gaat in quarantaine.
Leerlingen vanaf groep 6 en medewerkers doen 2 keer per week een zelftest:
• ook als er geen klachten zijn;
• ook als zij gevaccineerd zijn;
• ook als zij langer dan 8 weken geleden corona hebben gehad. Is de coronabesmetting minder dan 8 weken
geleden, dan is zelftesten niet zinvol.

Schoolschaken
Het Remco Heite schaaktoernooi gaat dit jaar wederom niet door vanwege corona. De schaaklessen voor groep 7-8
door Maurik Mietes zijn inmiddels wel gestart en we kijken nog naar een mogelijkheid om deze lessenserie af te
sluiten. De kinderen zijn heel enthousiast over het schaken.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 7 februari
Dinsdag 8 februari
Donderdag 10 februari
Vrijdag 11 februari
Maandag 14 februari
Dinsdag 15 februari
Donderdag 17 februari
Vrijdag 18 februari
Maandag 28 februari
Dinsdag 1 maart
Donderdag 3 maart
Vrijdag 4 maart

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

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

Agenda
Februari
7
9
12
16
21 t/m 25
Maart
2
4
7
7
9
19
28
23
30
April
15
18
6
19
23
22
27
2-6 mei

Weekjournaal
Schoolschaatsen groep 3 t/m 8
Juf Cobie jarig
Schoolschaatsen groep 3 t/m 8
Voorjaarsvakantie

Hoofdluiscontrole
Rapporten mee
Weekjournaal
Hele week oudergesprekken
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

