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Lieve kinderen, ouders maar ook vooral team van onze school,
Waar blijft de tijd! Na het prachtige weer deze zomer, nog een stralende nazomer en zijn we
zo weer in de herfst beland….. en staat de vakantie al weer voor de deur. Helaas kon ik wat
minder op school zijn dan ik in mijn hoofd had. Er waren nog zo veel leuke dingen om uit te
werken en mee te maken! ! Thema vriendschap, Kinderboekenweek, knutseluurtjes maar
vooral de contacten met jullie allen.
De studies en onderzoeken in UMCG leverden helaas niet de
gewenste resultaten op waar we op gehoopt hadden. Sinds vorige
week ben ik weer gestart met chemokuren en we hopen van harte
dat deze weer een poos lucht geven. Als het lichamelijk weer wat
beter gaat en ik weer mag autorijden, (fietsen zou helemaal mooi
zijn!) zal ik vast en zeker, in overleg, weer wat op school proberen
te zijn.
Ik wens jullie een hele fijne vakantie!
Lieve groet juf Lieske

RietNymf groep 1 en 2
Afgelopen donderdag, 11 november, zijn groep 1 en 2 naar de
Rietnymf geweest. We hebben het over gewervelde en
ongewervelde dieren gehad en over insecten en spinnen. Ook
hebben we met elkaar een groot spinnenweb gemaakt en zijn we
naar buiten geweest om insecten en spinnen te zoeken. Het was
weer een leerzame morgen.

Voorleeswedstrijd
In de bovenbouw was het vanmiddag een spannende middag! Door de leerlingen van groep 7 en 8
werd er gestreden om de titel: Voorleeskampioen 2018-2019.
De kinderen van groep 5 en 6 waren deze middag de publieksjury. Maar natuurlijk was er ook een
officiële jury in ons midden. De jury bestond dit jaar uit: meester Albert en juf Dikkie.
Na het beluisteren van prachtige voorleessessies zijn er twee winnaars uit de bus gekomen.
De winnaar van de publieksprijs is Robin van der Zee.
De winnaar van de andere jury is ook Robin geworden. Zij mag ons dan ook voor de tweede keer op
rij gaan vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd van Weststellingwerf, in de bibliotheek.
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Juf Maaike
Na de herfstvakantie zal juf Maaike op maandag en donderdag weer zelf de groepen 3,4,5 gaan
draaien.

Zakelijke ouderavond OBS “De Lamer”
Noteer alvast in uw agenda:
donderdag 8 november is de zakelijke ouderavond.
De avond start om 20.00 in het Griffioentje

Douchen groep 1-2
Woensdag na de vakantie starten we met het douchen van de kleuters na de gym. Dit is ter
bevordering van de zelfredzaamheid, het gezond gedrag en de doorgaande lijn naar groep 3. Wilt u
dus elke woensdag een handdoek aan uw kind uit groep 1-2 meegeven?

Oud papier
Zaterdag 3 november wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
3 november

1

Fam. Stern

2

Fam. van der Tol

3

Fam. Oosterkamp

4

Fam. Oenema

5

Fam. Flapper

LET OP: ROUTE WIJZIGING!
Route 1:
Hogeweg -Kerkeweg
Route 2:
Kooiweg (spoor/brug)
Route 3:
Stadburen/Kleine Ontginning/Schipslootweg
Route 4:
Hoofdweg (vanaf Hoofdweg 24 tot school)
Route 5:
Boelstrapolder – HOOFDWEG TOT SCHOOL

De container staat bij Ruud Oosting
Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 7 november doen wij mee met het Nationaal School Ontbijt.
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RietNymf groep 3,4,5
Groep 3, 4 en 5 gaan donderdag 8 november naar de RietNymf. Het thema van deze keer is
herfst/dier. We vertrekken om 13.15u vanaf school. Rijders voor deze keer zijn Siebrig, Carola,
Gretha en Susan.

Drempelonderzoek
De leerlingen van groep 8 zijn het traject van de advisering voor het voortgezet onderwijs ingaan. Op
dinsdag 13 november zal het drempelonderzoek worden afgenomen bij groep 8. Het
drempelonderzoek wordt niet meer gebruikt als eindtoets, maar om de leerlingen voor te bereiden
op de eindtoets van A-Vision die we zullen afnemen in april 2019. Naast de voorbereiding is dit ook
een mooi moment om de ontwikkeling van de leerlingen van groep 8 nog beter in beeld te krijgen.

14 november studiedag
Op woensdag 14 november zijn alle leerlingen vrij in het kader van een studiedag samen met de
collega’s van de Lantscheene. Deze dag staat in het teken van sociale veiligheid op school.

Sprookje
Dit jaar wordt voor de allerlaatste keer het Sinterklaassprookje opgevoerd in het dorpshuis van Ter
Idzard. De leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn op vrijdagmiddag 16 november aan de beurt om te
komen kijken. Ze worden om 12.50 uur verwacht in Dorpshuis de Bult in Ter Idzard en hoeven dus
niet eerst naar school te komen. Om 13.00 uur zal het sprookje beginnen. De verwachte eindtijd ligt
tussen 15.15 en 15.30 uur. De kinderen mogen na afloop meteen naar huis. Vanwege het groot
aantal kinderen dat ook van andere scholen aanwezig is, is het voor de ouders niet mogelijk ook te
kijken. Op vrijdagavond wordt het stuk opgevoerd voor volwassenen.
De kinderen van groep 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij, maar zijn van harte welkom om het
Sinterkaassprookje te gaan kijken in het dorpshuis van Ter Idzard.
Als uw kind uit groep 3 of 4 gaat kijken, wilt u dit doorgeven aan juf Tiny of juf Maaike voor 9
november?

Leerlingen eerder vrij
Maandag 19 november zijn de leerlingen om 14.30u vrij. Er gaat voor ons als leerkrachten het een en
ander veranderen op het gebied van ICT. Op maandagmiddag 19 november is hierover een ingelaste
cursus voor de leerkrachten waar wij graag aan willen deelnemen.
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Wecycle: Laatste weken!!!!
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.

Herfstvakantie
Volgende week is het herfstvakantie.
We wensen u alvast een fijne week toe met veel mooie dagen
om van de prachtige natuur te kunnen genieten.

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2018 - 2019 zal op vrijdag 2 november 2018 in uw
mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat de volgende bijlagen;

Bijlage 1: ouderbrief kern 3
Bijlage 2: Poster activiteiten van de Steense in de Herfstvakantie
Bijlage 3: Poster zwemvierdaagse
Bijlage 4: Uitnodiging het puberbrein – een handleiding
Bijlage 5: SIOS
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Agenda
Oktober
19
22 – 28
29
November
2
3
8
9
13
14
16
19
22
22
30
December
5
11

Nieuwsbrief
Herfstvakantie
Start school

Nieuwsbrief
Oud papier
13.30u RietNymf groep 3,4,5 – thema herfst/dier
20.00u Zakelijke ouderavond
Einde Wecycle
Drempelonderzoek
Studiedag – alle leerlingen vrij
Nieuwsbrief
Sprookje
Leerlingen 14.30u vrij
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
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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

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
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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

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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