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Lammetjesdag
Eindelijk was het zover. Na twee keer gemist te hebben door Corona, konden we weer genieten van de
Lammetjesdag. Er heerste een gezellige drukte op het schoolplein en binnen in school. We hadden er prachtig weer
bij. Er waren loopeenden, een pony, konijnen en een schaap met 4 lammetjes (een vierling). Op het plein was ook
een springkussen. De bovenbouw had spelletjes bedacht die buiten en binnen gedaan konden worden. Binnen werd
er een tekenles gegeven door twee Oekraïense vrouwen. Er werd een Oekraïense bloemenkrans getekend. Deze les
werd goed bezocht en we zagen mooie kunstwerken voorbij komen. In het speellokaal waren heerlijke versnaperingen
te krijgen, gemaakt door diverse ouders. Al met al een geslaagde middag. We willen iedereen hartelijk bedanken, die
deze Lammetjesdag mogelijk hebben gemaakt.

Paddentrek door 6-7-8
Donderdag 17 maart heeft groep 6-7-8 Staatsbosbeheer geholpen bij de jaarlijkse Paddentrek in het Kuinderbos. Het
was een prachtige ochtend, waarbij we maar liefst 647(!) padden, kikkers en salamanders naar de overkant hebben
geholpen!

Verkeersexamen groep 7-8
Het theoretisch verkeersexamen is inmiddels achter de rug! De uitslag volgt direct na het maken van het examen. De
meeste leerlingen van groep 7-8 waren vandaag op school. Zij zijn allen geslaagd voor het theoretisch
verkeersexamen!
Op dinsdag 10 mei volgt het praktisch verkeersexamen. Onze leerlingen zullen op 10 mei 's morgens in Wolvega een
route per fiets afleggen. Ook vindt er een fietscontrole plaats, u kunt de fiets alvast in orde maken. Er wordt streng
gelet op aanwezige wielreflectie, aanwezige rode reflector aan de achterzijde, minimaal één goed werkende rem,
een goed werkende bel en vastzittend stuur met vastzittende handvaten.

Talent van het moment
Het talent dat de komende weken centraal staat is: ROTS. Je bent een rots als je altijd jezelf blijft en het jou niet
uitmaakt wat anderen van jou vinden of van je denken. Je denkt zelf ook altijd goed na wat je doet; je bent geen
meeloper die het gedrag van anderen kopieert, maar je denkt zelf na wat je wel en niet doet.
Je bent rustig en hebt veel vertrouwen in jezelf, waardoor je ook nieuwe dingen aandurft. Bijvoorbeeld straks vol
goede moed naar het voortgezet onderwijs gaan, iets nieuws durven te doen zoals iemand anders uitnodigen te
spelen. In moeilijke situaties blijf je rustig en denk je na hoe je dit op gaat lossen. Dit kan bijvoorbeeld een ruzie op
het plein zijn, die je voor beide partijen in goede banen leidt.
Je kunt goed samen werken en hebt een eigen mening, die je ook durft te geven.
Maar je staat ook open voor de mening en de voorstellen van anderen.
We hebben op school al heel veel kinderen die al echte rotsen zijn
of op weg zijn om een stevige rots te worden.
Het zou fijn zijn als u thuis ook in gesprek gaat over deze eigenschap.

Juf Marja
Juf Marja is al even niet op school omdat zij in behandeling is voor haar ziekte. Dit traject zal helaas voor haar langer
duren dan in eerste instantie werd aangegeven.
Dit betekent dat juf Nathalie tot aan de meivakantie op woensdag in groep 6-7-8 is en na de meivakantie komt juf
Nikki Siegersma in groep 6-7-8 op woensdag. Juf Nikki werkt sinds de kerstvakantie op obs de Lamer in groep 6-7-8.
Juf Marja dankt iedereen voor de kaartjes en andere belangstelling in de afgelopen periode.

Schoolvoetbal
Woensdag 6 april is het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 6, 7 en 8 in Wolvega. De leerlingen die hieraan
deelnemen worden om 14 uur op het veld verwacht zodat we op tijd zijn voor de 1e wedstrijd.
Omdat deze leerlingen van te voren nog thuis moeten eten en zich klaarmaken zijn alle leerlingen van groep 6,7,8
woensdag 6 april om 12.00 uur vrij. Voor de leerlingen die deelnemen aan het toernooi ontvangen de ouders
binnenkort een mail met wedstrijdschema en belangrijke informatie.

Aankomende vrijdag 1 april is er een oefentoernooitje voor het schoolvoetbaltoernooi op het voetbalveld van FC
Wolvega. Hier zal het team meerdere oefenwedstrijden spelen tegen teams van andere scholen. Het oefentoernooi
begint om 12.30 en eindigt rond 14.00. De kinderen zijn dan rond 14.15 weer op school. Juf Marije gaat met de
kinderen die meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi hiernaartoe op de fiets. De kinderen die meedoen aan het
schoolvoetbaltoernooi moeten vrijdag dus op de fiets naar school komen en sportkleren meenemen/aandoen. Denk
ook aan de sportschoenen.
Wij wensen het voetbalteam van de Lantscheene alvast heel veel succes en plezier toe!

Schoolkorfbaltoernooi op woensdag 11 mei
We gaan deelnemen met maar liefst 5 teams; 2 teams van groep 3 /4, 2 teams van groep 5 /6 en 1 team van groep 7
/8. Verdere informatie volgt binnenkort.

Imker in de klas
Op vrijdag 8 april zal dhr. Smid uit Wolvega aan de groepen 1 t/m 5 uitleg geven over bijen houden. N.a.v. een Grej
of the day over bijen kwam deze vraag vanuit de leerlingen. We vinden het erg fijn dat de kinderen zo betrokken zijn
bij hun eigen lessen en kijken uit naar het verhaal van deze imker.

Pasen
Donderdag 14 april gaan we met alle groepen paaseieren zoeken.

Lezing “Oplossen van leesproblemen”
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van de bibliotheek. Hierin wordt vermeld dat de lezing over het oplossen van
leesproblemen wegens succes nogmaals wordt herhaald. Heeft u de bijeenkomst in Wolvega gemist, dan heeft u nu
de kans om deze gratis bijeenkomst bij te wonen in Oosterwolde.

Stagiaires op de Lantscheene
Vanaf dinsdag 29 maart zult u een nieuw gezicht tegenkomen op de Lantscheene. Anne-Rim Romp volgt sinds
februari de versnelde pabo en zal tot en met de zomervakantie iedere dinsdag stagelopen in groep 6-7-8.
Ook Sven Bosma is tot en met 1 juni is iedere woensdag bij ons op school. Hij zit inmiddels in de derde klas van Terra
Wolvega en zal in de groepen 4-5 en 6-7-8 meelopen.
Wij wensen Anne-Rim en Sven veel plezier en succes bij ons op school!

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 28 maart
Dinsdag 29 maart
Donderdag 31 maart
Vrijdag 1 april
Maandag 4 april
Dinsdag 5 april
Donderdag 7 april
Vrijdag 8 april
Maandag 11 april
Dinsdag 12 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april

Locatie
studiedag
Obs de Lantscheene/de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
studiedag
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
studiedag
Goede vrijdag
2e paasdag

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2021 -2022 zal op dinsdag 19 april 2022 in uw mailbox te vinden zijn.
Vanaf dit schooljaar zal het Weekjournaal 1 x per 3 weken op maandag uitkomen.

Bijlagen:
Bijlage 1: Nieuwsbrief van de bibliotheek

Agenda
Maart
28
30
April
15
18
6
19
23
22

Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8
Juf Annelies jarig

Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede paasdag alle leerlingen vrij
Schoolvoetbal
Weekjournaal
Eindtoets Route 8
Juf Marije jarig
Koningsspelen in Munnekeburen

27
2-6 mei
Mei
9
10
11
14
16
22
26-29
30
Juni
5-8
10
13
13

Juli
1
4
7
9
14
15

Koningsdag
Meivakantie

Start school
Praktisch verkeersexamen groep 7-8
Schoolkorfbal
Hoofdluiscontrole
Oud papier
Weekjournaal
Juf Anke jarig
Hemelvaartweekend
Start toetsweek 1

Pinkstervakantie
Juf Marja jarig
Weekjournaal
Start toetsweek 2
Oudergesprekken

Rapport mee
Weekjournaal
Musical avond
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

