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Leerlingenraad schooljaar 2018-2019
Er hebben weer verkiezingen voor de leerlingenraad plaatsgevonden. De volgende leerlingen nemen
zitting in deze raad; Femke uit groep 8, Thijs uit groep 7, Liam uit groep 6 en Jan uit groep 5.

Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen:
’s morgens van 8.30 uur
tot
11.45 uur
’s middags van 13.15 uur
tot
15.30 uur
Woensdag van 8.30 uur
tot
12.15 uur
Een aanpassing van zijn de schooltijden geldt voor de laagste groepen:
 Groep 1 is op donderdagmiddag vrij.
 Groep 1,2,3,4 is op vrijdagmiddag vrij
De bel gaat ’s morgen om 08.25u en ’s middags om 13.10u, zodat we om 08.30u en 13.15u ook
daadwerkelijk kunnen beginnen.
Kunt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn? Wij zorgen ervoor dat de leerlingen op
tijd uit school zijn.

Ouderbrief veilig leren lezen
In groep 3 maken we voor het leesproces gebruik van de methode ‘veilig leren lezen’. Bij elke
nieuwsflits ontvangt u een ouderbrief behorende bij deze methode. In deze brief wordt aangegeven
wat de leerlingen van groep 3 per hoofdstuk (kern) krijgen aangeboden. Als bijlage de ouderbrief van
kern 2.

Week tegen pesten
Deze week is de week tegen pesten. Op verschillende momenten hebben wij daar op verschillende
manieren aandacht aan besteed. Zo heeft er op dinsdagochtend een groepsgesprek plaatsgevonden
over pesten, het verschil tussen pesten en plagen.

Hulplijsten
Denkt u nog even aan het inleveren van de hulplijsten. We hebben al een aantal mogen ontvangen,
maar nog niet van alle ouders. Zou u dit voor woensdag 26 september willen doen?
Alvast bedankt.
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Kinderpostzegels
De leerlingen van groep 6, 7 en 8, gaan woensdag 26 september weer van start met de jaarlijkse
kinderpostzegel actie. De kinderen gaan op pad tijdens de actie voor een goed thuis voor ieder kind.
De opbrengst gaat bijvoorbeeld naar:
o Projecten voor pleeggezinnen in Nederland; bijvoorbeeld het mogelijk maken van een
verbouwing waardoor kinderen uit één gezin bij elkaar kunnen blijven wonen.
o Het tegengaan van kindhuwelijken en kinderarbeid, zodat alle kinderen naar school kunnen;
o Projecten voor kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen maar
bijvoorbeeld noodgedwongen, samen met hun moeder, in de vrouwenopvang verblijven

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek, met als thema vriendschap: Kom erbij!
Dit schooljaar willen we uitgebreid stilstaan bij de Kinderboekenweek. Ons jaarlijkse cultuur project
koppelen wij aan deze Boekenweek. Op school zijn de voorbereidingen al in volle gang. Zo hebben
we een tweetal uitstapjes gepland waar we met de hele school naar toe willen gaan.
We brengen op maandag 1 oktober een bezoek aan het scheepvaart museum te Sneek en op
donderdag gaan we met de hele school sporten in Drachten.
Wij zijn ons ervan bewust dat we deze maand een aantal buitenschoolse activiteiten gepland hebben
voor onze school, waarmee we een beroep op u doen als ouder. Om deze activiteiten te kunnen
bijwonen zijn we mede afhankelijk van u als ouder. Zonder uw hulp kunnen wij niet deelnemen aan
deze activiteiten.
Voor het bezoek aan Sneek en Drachten zijn we alvast op zoek naar ouders en/of eventueel andere
familieleden die ons willen helpen met het vervoer van en naar Sneek en/of Drachten.
Maandag 8 oktober brengen de leerlingen van de groepen 3/4/5 een bezoek aan de bibliotheek in
Wolvega. Hier worden we om 13.00 uur verwacht en het zal tot 14.00uur duren. We vetrekken om
12.45u vanaf school. Wij zijn nog op zoek naar een drietal ouders die kunnen rijden. U kunt zich
opgeven bij juf Tiny.

Volgende week ontvangt u van ons een uitgebreide informatiebrief omtrent het thema van de
Kinderboekenweek en de activiteiten binnen en buiten school.

RietNymf groep 1 en 2
Donderdag 11 oktober gaan de leerlingen van groep 1 en 2 naar de RietNymf. De tijden van de
RietNymf zijn aangepast. De leerlingen worden nu om 10.00u verwacht in plaats van 09.30u. We
vetrekken dan ook om 09.45u vanaf school.
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Wecycle (herhaling)
Onze school doet dit schooljaar weer mee aan de inzamelactie voor kleine apparaten van Wecycle.
Leerlingen kunnen van september tot en met november kleine elektrische apparaten inleveren op
school. Wecycle haalt de ingeleverde apparaten op en zorgt dat ze optimaal gerecycled worden. Het
doel van deze inzamelactie is om onze leerlingen bewust te laten worden van het belang van het
inleveren van elektrische apparaten voor recycling. Naast de inzamelactie maken wij gebruik van het
lesmateriaal over dit onderwerp.
Alle scholen die meedoen met deze inzamelactie ontvangen een mooie beloning.
Heeft u nog een oud klein elektrisch apparaat? Lever deze dan vanaf 3 september 2018 bij ons in.

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2018 - 2019 zal op vrijdag 5 oktober 2018 in uw
mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat de volgende bijlagen;
Bijlage 1 Ouderbrief Veilig leren lezen kern 2
Bijlage 2 Stappenplan thuis helpen met lezen
Bijlage 3 Het belang van tafels leren

Agenda
September
21

Oktober
3
4
5
11
12
19
22 – 28
29

Comprix sportdag groep 8
Nieuwsbrief

Start Kinderboekenweek
Dierendag
Nieuwsbrief
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema herfst /dier
Einde Kinderboekenweek
Nieuwsbrief
Herfstvakantie
Start school
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2
3
8
9
13
14
16
22
22
30
December
5
11
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Nieuwsbrief
Oud papier
13.30u RietNymf groep 3,4,5 – thema herfst/dier
Einde Wecycle
Drempelonderzoek
Studiedag – alle leerlingen vrij
Nieuwsbrief
Oudergesprekken – sociaal emotioneel
13.30u RietNymf groep 6,7,8 – thema herfst/dier
Nieuwsbrief

14
15
20
21
24

Sinterklaas
Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs te Munnekeburen voor ouders
en leerlingen
Nieuwsbrief
Oud papier
Kerstmarkt
Alle leerlingen 11.45u vrij
Start Kerstvakantie

Januari
7
11
14
17
21
25
26
30
31

Start school
Nieuwsflits
Start toetsweek 1
13.30 RietNymf groep 3,4,5 – thema winter/mens
Start toetsweek 2
Nieuwsflits
Oud papier
Open dag Terra
13.30u RietNymf groep 6,7,8 – thema winter/mens

Februari
8
9
11
13
15
18 – 24
25
28

Nieuwsbrief
Remco Heite schaaktoernooi
Studiedag – alle leerlingen vrij
Oudergesprekken vanaf 13.30u
Juffendag
Voorjaarsvakantie
start school
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema winter/mens

Obs de Lamer hoofdweg 55 8486GC Oldelamer www.obsdelamer.nl

Nieuwsflits
OBS de Lamer

nummer 2 schooljaar 2018-2019

Maart
1
9
14
15
20
29

Nieuwsbrief
Oud papier
13.30u RietNymf groep 6,7,8 – thema lente / plant
Nieuwsbrief
Open dag
Nieuwsbrief

April
10
11
11
12
17
18
19
22
23
25
25
26
29 -5 mei

Schoolvoetbal
Nieuwsbrief
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema lente/plant
Koningsspelen/sportdag
Generale repetitie
Musical – leerlingen ’s morgens vrij.
Goede vrijdag – leerlingen vrij
Tweede Paasdag – leerlingen vrij
Eindtoets route 8
Oudergesprekken (op verzoek) - sociaal emotioneel
13.30 RietNymf groep 3,4,5 – thema lente /plant
Nieuwsbrief
Meivakantie

Mei
4
6
10
11
15
16
24
27 – 31
30 – 31

Dodenherdenking
Start school
Nieuwsbrief
Oud papier
Schoolkorfbaltoernooi
Oudergesprekken groep 8
13.30u RietNymf groep 6,7,8 – thema zomer / milieu
Nieuwsbrief
Alle leerlingen week vrij.
Hemelvaart
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Juni
3
6
7
10
11
11 – 14
17
20
21
29

Start toetsweek 1
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema zomer/milieu
Nieuwsbrief
Tweede Pinksterdag
Start toetsweek 2
Avondvierdaagse
Start toetsweek 3
13.30 RietNymf groep 3,4,5 – thema zomer /milieu
Nieuwsbrief
Oud papier

Juli
1,2,3
4
5
8
11
12
15

Schoolkamp
Studiedag – alle leerlingen vrij
Nieuwsbrief
Oudergesprekken
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag – alle leerlingen 11.45u vrij
Start zomervakantie

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen gemaild worden naar directie@obsdelamer.nl
Met vriendelijke groet,
Team Obs de Lamer
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