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Schoolkorfbaltoernooi woensdag 11 mei.
Wat een opgave!!! Er doen maar liefst 27 kinderen mee en 5 begeleiders hebben zich aangemeld. Iets om trots op te
zijn. We gaan er met elkaar een hele gezellige middag van maken.
Omdat de eerste wedstrijden beginnen om 13.00u., is de hele school deze middag om 12.00u. vrij.
We maken vanuit school geen vervoersschema, maar we gaan ervan uit dat u zoveel mogelijk samen rijdt. Mochten
er kinderen zijn, die geen vervoer hebben, laat het even weten. Het is erg belangrijk dat u vroegtijdig vertrekt naar
de sportvelden van Leonidas, Elsweg 17 te Noordwolde, want parkeren kan niet altijd dichtbij. Er is gelegenheid tot
parkeren bij de voetbalvelden van Olyphia en de Spokeplas. Dit kost wel even tijd om naar de velden te lopen.
A.s. donderdag krijgen de kinderen het tenue al mee. Trek dit van tevoren thuis aan en neem genoeg eten en
drinken mee. Het is natuurlijk ook mogelijk om om 12.00 uur vanaf school te vertrekken en met elkaar het broodje te
eten op het sportveld. Dat wordt door meerdere scholen gedaan.
In de bijlage vindt u de indeling van de teams, begeleiders en het wedstrijdoverzicht.
Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met juf Cobie of één van de leerkrachten.

Bezoek voetbalwedstrijd SC Heerenveen zondag 15 mei
Vorig schooljaar deed de toenmalige groep 4, 5 en 6 vanuit de bibliotheek mee met Scoor een boek. Als beloning
voor het lezen van veel boeken, konden de kinderen in november een voetbalwedstrijd bezoeken van SC
Heerenveen. Vanwege corona is dit destijds niet doorgegaan.
De kinderen, die zich hadden opgegeven, krijgen nu op zondag 15 mei een nieuwe kans.
De wedstrijd SC Heerenveen – Go Ahead Eagles begint om 14.30u. Vertrek van school om 13.15u.
We rekenen op de volgende kinderen: Rifaldi, Janne, Jan, Josephine, Evert, Anthony, Elin, Milo, Levi, Menno en Jens.
Willen jullie allemaal aan juf Marije of juf Cobie laten weten of je deze middag mee kunt. Wij zorgen voor vervoer.

Groepsindeling schooljaar 22-23
De groepsindeling voor het komende schooljaar is bekend. Deze is met de MR besproken. Deze indeling zal zijn:
• Groep 1-2-3
• Groep 4-5
• Groep 6-7-8
Welke leerkrachten er voor de groep komen zal volgende maand in het Weekjournaal komen.

Musical
Dit jaar is er weer een musical. Dit jaar gaan we de musical ‘Betoeterd’ opvoeren. De bovenbouw is al druk bezig met
de voorbereidingen van de musical. De verhaallijn wordt verkend en de liedjes en tekst worden langzamerhand
geoefend. Ook de onder- en middenbouw spelen delen van de musical mee.
De musicalavond is op 7 juli 2022 in het dorpscentrum. De definitieve uitnodiging en tijd volgen nog.

Gymles na de meivakantie voor groep 4 t/m 8
Na de meivakantie wordt er door de groepen 4 t/m 8 nog vier weken gegymd in de gymzaal. Dit jaar gaan juf Marije
en juf Nathalie met de groepen (vanwege hun gymopleiding) later op het veld gymmen. Met de bus zullen zij de
gehele maand mei afreizen naar de gymzaal in Oldelamer om te gymmen. Graag in de maand mei dus op maandag
nog gymkleding en zaalschoenen meegeven naar school. Dit betreft maandag 9, 16, 23 en 30 mei.
Vanaf maandag 13 juni gymmen de groepen weer buiten op het veld.

Fietsen binnenzetten voor de nacht
We merken dat er na schooltijd wel eens fietsen op school blijven staan. Fietsen kunnen bij ons veilig overnachten in
het halletje bij de kapstokken. Wij zetten de achtergebleven fietsen echter niet altijd vanuit onszelf binnen. Bij deze
dan ook de oproep om fietsen na schooltijd zelf binnen te zetten of contact op te nemen met school met de vraag
om dit te doen. We hebben dit jaar gemerkt dat we na schooltijd af en toe (ongewenst) bezoek krijgen op het
schoolplein, met vervelende gevolgen van dien. Dit willen we graag voorkomen.

Even voorstellen
Ik ben Anne-Rim Romp en ik loop sinds kort op dinsdag in groep 6,7 en 8.
Momenteel ben ik bezig met de deeltijdstudie pabo in Assen. Elke dinsdag geef
ik een aantal lessen van verschillende vakken om het lesgeven steeds meer
onder de knie te krijgen. Naast de studie geef ik vier avonden in de week
tennistraining aan jeugd en volwassenen. Ik was dan ook aanwezig bij de
koningsspelen om de tennisclinic te verzorgen. Naast tennis is paardrijden een
hobby van mij. Ik heb zelf een eigen paard, waarmee ik veel door het DrentsFriese Wold aan het rijden ben.

Verkeersexamen groep 7-8
Het theoretisch verkeersexamen is inmiddels achter de rug! De uitslag volgt direct na het maken van het examen. 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: De trouwe vriend

Ik heb respect voor mens en dier
En ik ben te vertrouwen
Ben vriendelijke en recht door zee
Op mij kan iemand bouwen
Ik heb een handvol vrienden
'k ga voor het vuur voor hen
Omdat ik ze van iedereen
Het allerbeste ken

De trouwe vriend kent veel mensen, maar heeft een paar goede vrienden en zoals al gezegd in het gedichtje. Voor
hen gaat hij of zij door het vuur. En de trouwe vriend gaat zorgvuldig om met anderen. Het liefst in een omgeving
waar hij of zijn niet veel over zichzelf moet vertellen. Daarbij heeft de trouwe vriend tijd nodig om mensen te leren
kennen en met hen te leren samenwerken.
Tips voor de trouwe vriend: De trouwe vriend voelt zich gekwetst als iemand hem laat vallen, dan is hij of zij
teleurgesteld. Hier moet je dan mee leren omgaan. Ook is het handig dat je eerst ujitlegt dat je tijd nodig bent om
iemand te leren kennen, voordat je iets over jezelf vertelt. En vertel ook wat voor jou belangrijk is.
De komende weken staat het talent van de trouwe vriend centraal. Het zou fijn zijn als u als ouders met uw kind
praat over dit talent. Wie herkent zichtzelf in dit talent?

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 25 april
Dinsdag 26 april
Donderdag 28 april
Vrijdag 29 april
Donderdag 12 mei
Vrijdag 13 mei
Maandag 16 mei
Dinsdag 17 mei
Donderdag 19 mei
Vrijdag 20 mei

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

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2021 -2022 zal op maandag 23 mei 2022 in uw mailbox te vinden
zijn. Vanaf dit schooljaar zal het Weekjournaal 1 x per 3 weken op maandag uitkomen.

Bijlagen:
Bijlage 1: teamindeling en schema schoolkorfbal

Agenda
April
26
27
2-6 mei
Mei
9
10
11
14
16
18
22
26-29
30

Eindtoets route 8
Koningsdag
Meivakantie

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

Juni
5-8
10
13
13

Pinkstervakantie
Juf Marja jarig
Weekjournaal
Start toetsweek 2

Juli
1
4
4-5-6 juli
7
9
14
15

Rapport mee
Weekjournaal
oudergesprekken
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

