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Juf Geeske
In de week van 12 november zal juf Geeske worden geopereerd aan haar kruisbanden. Door deze
operatie zal zij een aantal weken niet op school kunnen zijn. Zodra bekend is hoe de vervanging
geregeld gaat worden, zullen wij dit met u communiceren.

Juf Tiny
Juf Tiny is dinsdag 13 november voor het laatst bij ons op school. Vanaf 19 november zal zij op twee
andere scholen binnen onze stichting worden ingezet.
Wij willen juf Tiny bedanken voor haar inzet bij ons op school en wensen haar een fijne tijd op de
andere scholen.

Oudergesprekken
De oudergespreken over de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen staat gepland op
donderdag 22 november. Juf Tiny en juf Geeske zijn beide afwezig op deze datum, daarom hebben
wij besloten om de oudergesprekken te verplaatsen naar maandag 12 november. Mocht deze datum
echter problemen geven, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren)
Vanaf aanstaande maandag zal er weer een intekenlijst in de hal hangen waarop u zich kunt
inschrijven voor de oudergesprekken van maandag 12 november.

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
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Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 7 november doen wij mee met het Nationaal School Ontbijt. We gaan met alle groepen
gezamenlijk ontbijten.

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.

RietNymf groep 6,7, 8
Groep 6, 7 en 8 gaan donderdagmiddag 22 november naar de RietNymf. Het thema van deze keer is
herfst/dier. De leerlingen vertrekken om 13.15u op de fiets vanaf school. Harriët heeft zich
opgegeven om mee te fietsen.

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. De leerlingen blijven
deze dag over op school. Ze gaan met juf Hanneke een broodje eten in het lokaal. Wilt u uw kind een
lunchpakketje meegeven?
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.

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 donderdag- en 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?
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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.

Wecycle: LAATSTE WEEK!
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.

Kerstspel
Elk jaar, op Eerste Kerstdag, vieren wij het Kerstfeest van de Zondagsschool. Hierin zit ook altijd een
kerstspel dat gespeeld wordt door de kinderen. Dit jaar lijkt het ons heel leuk om dat met meer
kinderen te gaan spelen. Dus ook met kinderen die niet op de zondagsschool zitten, maar het wel
heel leuk vinden om een keer mee te doen.
Lijkt het je leuk om met ons het Kerstfeest te vieren en zou je ook graag een rol willen in het
Kerstspel? Geef je dan op, vόόr zondag 11 november, bij Susan Oosting of Aafina Oosterkamp.
(susanscheltinga@hotmail.com of aafinaoosterkamp@gmail.com )
Vanaf zondag 18 november gaan we beginnen met oefenen. Van 9.30 uur tot 10.30 uur in het
dorpshuis van Oldelamer.
Tot snel!
Jan, Gerda, Susan en Aafina

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2018 - 2019 zal op vrijdag 16 november 2018 in uw
mailbox te vinden zijn.
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Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1 nationaal schoolontbijt
Bijlage 2 indeling ouderhulp schooljaar 2018 – 2019
Bijlage 3 veilig leren lezen ouderbrief kern 4

Agenda
November
2
3
8
9
13
14
16
19
22
22
30
December
5
11

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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