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RietNymf groep 3,4,5
Donderdag 8 november hebben de leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 weer een les gevolgd bij de
RietNymf. Deze les ging over de indeling van het dierenrijk. Na een stukje theorie gingen de
leerlingen buiten diertjes zoeken en met behulp van een zoekkaart de juiste naam erbij vinden.

Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 7 november hebben de leerlingen
meegedaan aan het nationaal schoolontbijt. Naast dat
we heerlijk hebben gegeten met elkaar, zijn de
leerlingen zich ook bewust geworden van het belang
van een gezond ontbijt.

Vervanging
Gistermiddag is juf Geeske geopereerd aan haar knie.
Naar omstandigheden maakt ze het goed.
Juf Maaike zal vanaf volgende week drie hele dagen lesgeven aan groep 3,4,5.
De vervanging voor Geeske en Maaike zal er als volgt uit komen te zien.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 3,4,5
Juf Maaike
Juf Maaike
Juf Loes vd Werff
Juf Maaike
Juf Loes vd Werff

Groep 6,7,8
Juf Jeltje of juf Hanneke
Juf Loes vd Werff
Juf Jeltje
Juf Jeltje
Juf Jeltje

Week van de mediawijsheid
MediaMasters is een spel voor in de klas voor groep 6/7/8 dat gespeeld wordt tijdens de Week van
de Mediawijsheid van 16 t/m 23 november. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en
de gevaren van media.
Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. Daarnaast gaan de leerlingen zowel in de
klas als thuis aan de slag met zogeheten MediaMissies. Dit zijn vragen en opdrachten die te maken
hadden met thema’s op het gebied van mediawijsheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn sociale
media, informatievaardigheden, programmeren, cyberpesten, vloggen en online samenwerken.

Knutselen groep 7 en 8
Vrijdag 23 november gaan de groepen 7 en 8 samen met juf Jeltje knutselen voor de kerstmarkt. Dit
zal plaatsvinden bij Roy en Aafina thuis. We vertrekken om 13.15 uur op de fiets vanaf school.
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Kerstknutselen
Voor de kerstmarkt willen we graag spullen verkopen.
Hiervoor gaan we samen knutselen. We hebben een
aantal data waarop we gezamenlijk aan de slag gaan.
Voor deze data kunt u zich inschrijven op school. Het
gaat om de volgende data: woensdagavond 28
november, donderdagochtend 6 december,
dinsdagmiddag 11 december en donderdagavond 13
december. We rekenen op uw hulp. Ook andere
belangstellenden mogen helpen. U kunt dit noteren op
de intekenlijst, deze hangt in de hal.

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.

Sprookje
Dit jaar wordt voor de allerlaatste keer het Sinterklaassprookje opgevoerd in het dorpshuis van Ter
Idzard. De leerlingen van groep 5 t/m 8 en de kinderen die zich hebben opgegeven van groep 3/4 zijn
op vanmiddag 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.

Leerlingen eerder vrij (herhaling)
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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Sinterklaas
Op woensdag 5 december zullen Sinterklaas en zijn Piet een bezoek aan
de Lamer brengen. We verwachten de Sint rond 08.45u uur op school.
De Goedheiligman heeft aangegeven rond de ochtendpauze weer
verder te moeten naar een volgende school.
Surprises
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben van Sint de opdracht
gekregen om mee te helpen met de pakjes en surprises. De leerlingen
van de bovenbouw nemen op maandag 3 december de surprise in een
(grijze) plastic zak mee naar school. Probeer de naam van de ontvangen
onderop de surprise te zetten. Op maandagmiddag 3 december worden
de surprises tentoongesteld in school. De ouders en leerlingen zijn
vanaf 15.30 uur welkom om ze te komen bekijken.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR SINTERKLAASFEEST MUNNEKEBUREN
Hallo ouders,
Zoals de meesten wel weten, krijgen de kinderen ieder jaar een uitnodiging voor het Sinterklaasfeest
in Munnekeburen, dat georganiseerd wordt door Jeugdcommissie De Groote Veenpolder. Kinderen
van Olde-, Nijelamer, Nijeholtwolde en OBS De Lamer kunnen ook van dit feest genieten, omdat
Plaatselijk Belang Oldelamer hier financieel aan bijdraagt en omdat er hulp geboden wordt bij het
opbouwen/klaarmaken van de ruimte in de sporthal waar het feest plaatsvindt.
De vraag vanuit de Jeugdcommissie is om met 3 vrijwilligers hieraan mee te helpen. Omdat er veel
kinderen uit onze dorpen naar het Sinterklaasfeest gaan, willen wij bij deze ook aan ouders vragen:
Wie heeft er zin om een paar uurtjes te helpen op vrijdagavond 23 november vanaf 20.00 uur?
Opgeven kan bij mij. Graag uiterlijk dinsdag 20 november a.s.
Met vriendelijke groet,
namens Plaatselijk Belang Oldelamer
Alien van der Tol
(0561-499296 / oost111@hetnet.nl)

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2018 - 2019 zal op vrijdag 30 november 2018 in uw
mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat geen bijlagen
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Agenda
November
16
19
22
22
30
December
5
11

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

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
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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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