Nieuwsflits
OBS de Lamer

nummer 7 schooljaar 2018-2019

RietNymf groep 6,7, 8
Vorige week donderdag 22 november zijn de leerlingen van groep 6,7 en 8 op bezoek geweest
bij de Rietnymf. Het thema was dit keer: De indeling van het dierenrijk.
Samen werd er gekeken naar de opbouw van het dierenrijk, bijvoorbeeld naar gewervelde en
ongewervelde dieren. Vervolgens werd er en onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld
amfibieën en weekdieren. Door middel van een prachtige PowerPoint zagen de leerlingen
duidelijk de kenmerken en verschillen tussen de verschillende diersoorten in het dierenrijk.
Als afsluiting mochten de leerlingen zelf op zoek gaan naar diertjes binnen en buiten het
gebouw. Met behulp van vergrootglazen werden de dieren van dichtbij bekeken.

Raad van Toezicht
Donderdagochtend, 29 november, heeft de raad van toezicht van Comprix een bezoek gebracht aan
onze school. De raad brengt één keer in de vier jaar een bezoek aan de scholen van onze stichting om
kennis te nemen van wat er in de scholen speelt.
Na het bijwonen van een les in de bovenbouw kon de raad onder het genot van een kopje koffie
luisteren naar een presentatie over onze school. Als afsluiting was er nog een gesprek met ouders
vanuit de MR en de OV. We kunnen terugkijken op een positief bezoek met de raad van toezicht.

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.
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Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs
Op dinsdagavond 11 december is in de gemeenschapsruimte van de “Drie Turven” te Munnekeburen
een gezamenlijke informatieavond over het Voortgezet onderwijs. De avond begint om 19.00 uur.
Deze voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen van groep 8 wordt georganiseerd door o.b.s. De
Aventurijn, o.b.s. de Lamer en o.b.s. de Lantscheene.
De volgende scholen voor voortgezet onderwijs zullen een presentatie geven:
 Het Zuyderzee college Lemmer
 Lindecollege Wolvega
 AOC Terra Wolvega
 OSG Sevenwolde Heerenveen
 Bornego College Heerenveen

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: 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.

Oud papier
Zaterdag 15 december wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
15 december

1

Fam. Stienstra

2

Fam. Jansen

3

Fam. J. de Jong

4

Fam. van der Woude

5

Fam. van der Schaar

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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Schoolmaatschappelijk werk
Via deze weg willen wij ons graag voorstellen.
Wij zijn Wemanda Teunissen en Esther Hoekstra en zijn werkzaam voor gemeente Weststellingwerf
binnen het gebiedsteam Noordwolde en Wolvega. Onze specialisatie is Schoolmaatschappelijk Werk
en om die reden zijn wij aan school verbonden.
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende hulpverlening voor kinderen en ouders. Een
reden om contact met Schoolmaatschappelijk Werk op te nemen, kan bijvoorbeeld zijn:
- Mijn kind wordt gepest;
- Ik heb vragen over de opvoeding;
- Mijn partner en ik gaan uit elkaar en we willen de kinderen hierin zo goed mogelijk ondersteunen;
- Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen
- Ik heb zorgen over mijn kind;
In gezamenlijkheid met ouders en met school wordt bekeken wat de zorg is en welke hulp het meest
passend is. Het SMW biedt zelf kortdurende hulp, soms is één gesprek voldoende. Ook kan het zijn
dat een andere specialist in het gebiedsteam meer aansluit bij uw vraag, dan zal SMW in overleg met
u zorgen dat er contact komt met de juiste specialist. Wanneer er toch grotere zorgen zijn, dan zal
het SMW in overleg met ouder(s) doorverwijzen naar een andere instantie.
Mocht u zich willen aanmelden voor het SMW dan kan dat via de leerkracht, de ib’er of de directeur
van de school. Ook kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met SMW. Onze gegevens staan hier
onder vermeld. Wanneer u onderstaande personen niet kunt bereiken kunt u bellen met ons
algemene nummer 0561 691234
Wemanda Teunissen 06 82225229 w.teunissen@weststellingwerf.nl
Esther Hoekstra 0620496151 e.hoekstra@weststellingwerf.nl

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2018 - 2019 zal op vrijdag 14 december 2018 in uw
mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat de volgende bijlagen
Bijlage 1: veilig leren lezen ouderbrief kern 5
Bijlage 2: Flyer pietendisco in de Steense
Bijlage 3: Flyer Santa run
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Agenda
November
30
December
5
11

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

Maart
1
9
14
15
20
29

Nieuwsbrief
Oud papier
13.30u RietNymf groep 6,7,8 – thema lente / plant
Nieuwsbrief
Open dag
Nieuwsbrief
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April
10
11
11
12
17
18
19
22
23
25
25
26
29 -5 mei
Mei
4
6
10
11
15

nummer 7 schooljaar 2018-2019

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

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