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Kinderpostzegelactie
De kinderen van groep 6, 7 en 8 zijn in september langs de deuren geweest met Kinderpostzegels.
Met de verkoop hiervan hebben ze in totaal € 1434.08 opgehaald, wat een prachtig bedrag.
Groep 6, 7 en 8 ontzettend bedankt voor jullie inzet, we zijn trots op dit resultaat!!

Sinterklaas
Op woensdag 5 december heeft de Goedheiligman en zijn Piet een bezoek aan
de Lamer gebracht. Zij kwamen aan in de verreiker. De leerlingen hadden
verschillende liedjes, dansjes en toneelstukjes om de Sint mee te verwennen.
Voor we het wisten was de tijd van Sint en Piet om. In school werden de
leerlingen verrast door prachtige cadeaus die Piet had meegebracht.
In groep 6, 7 en 8 werd er genoten van de mooie surprises en gedichten.
Het was een gezellige ochtend.

Klassenpost
De afgelopen weken is de bovenbouw druk bezig geweest met klassenpost. Klassenpost is een
taalcampagne, gekoppeld aan een echte correspondentie voor leerlingen van het primair en het
voortgezet onderwijs. Tijdens deze bijzondere schrijfcampagne pakken leerlingen daadwerkelijk de
pen op, om elkaar een handgeschreven brief te sturen.
Onze leerlingen hebben allemaal een schrijfmaatje. Deze maatjes komen dit jaar allemaal van
Curaçao.

Kerst op school
De school is prachtig in kerstsfeer versierd, de kerstbomen staan op hun plek in de klas en de hal is
sfeervol versierd door de ouders.
Donderdag 20 december staat in het teken van kerst. We werken deze dag met een blokrooster. De
leerlingen van groep 1-8 gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.
Het programma van deze dag is als volgt:






8.30u – 10.30u volgen we een programma in de eigen klassen (tussen door is er nog een
pauze)
10.30u– 11.30u de leerlingen gaan in groepjes gezelschapsspelletjes doen. Mocht uw
kind(eren) een leuk spel thuis hebben, dan mag dat meegenomen worden.
11.30u – 12.45u een gezamenlijke lunch in het Griffioentje. De kinderen hoeven geen
lunchpakketje mee naar school.
13.00u – 13.45u verteltheater in het Griffioentje. U bent van harte welkom om het
verteltheater bij te wonen. De leerlingen van groep 3,4,5 hebben vandaag ontzettend hard
geoefend voor hun rol in het verteltheater
14.00u alle leerlingen vrij
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Kerstmarkt 20 december van 17.00u. – 21.00u
Hartverwarmend om te zien met hoeveel enthousiasme er wordt gewerkt aan de voorbereiding van
de kerstmarkt. Vanmiddag zijn alle leerlingen vol overgave voor de 4e keer aan het knutselen
geweest met behulp van ouders en dorpsbewoners.
Vanavond is er nog een knutselavond op school. Mocht u nog willen aansluiten, u bent van harte
welkom. De koffie /thee staat om 20.00u klaar. Alle hulp is welkom!
U heeft deze week een brief ontvangen met daarop informatie over de kerstmarkt.
Wat we nog wel kunnen gebruiken………………….hulp van volwassenen en oud leerlingen bij de
verkoop, opbouwen en afbreken! Ook als verkoper heeft u ruim de tijd om van de gezelligheid te
genieten. We werken met een roulatieschema. Kunnen we ook op uw hulp rekenen? Opgeven kan bij
het team of via directie@obsdelamer.nl
Vrijdagochtend 21 december komen de leerlingen weer op de gewone tijd naar school en om 11.45u
begint voor iedereen de kerstvakantie. Alle kinderen zijn dus vrijdagmiddag vrij.
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School van de week
De leerlingen hebben deze week een bonnetje mee naar huis gekregen van Zwembad ‘de Steense.’
Met het bonnetje kunnen de kinderen op vrijdag 14 december of zaterdag 15 december zwemmen
voor 2 euro.

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
Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2018 - 2019 zal op vrijdag 11 januari 2019 in uw
mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat geen bijlagen.
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Agenda
December
14
15
20
21
24

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
16
24
27 – 31
30 – 31

nummer 8 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

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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