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Beste wensen
Allereerst willen wij u een heel goed en gezond 2019 toewensen. We hopen dat u heeft genoten van
de vakantiedagen. Ze zijn zomaar weer voorbij!
Nu zijn we dan alweer in de tweede helft van het schooljaar beland. Deze maand zal vooral in het
teken staan van de halfjaarlijkse toetsen voor alle leerlingen. Maandag 14 januari zullen we starten
met de toetsen. Deze toetsen zullen twee weken in beslag nemen. Dagelijks worden er dan,
afhankelijk van de lengte van de toets, één of twee toetsen gemaakt.
De leerlingen van groep 8 zullen het traject van de advisering voor het voortgezet onderwijs ingaan.

Juf Jeltje
Juf Jeltje kwam met een heel fijn bericht: Ze is zwanger!
Eind juni verwachten zij en haar vriend Willem hun tweede kindje.
We wensen Jeltje en Willem een goede zwangerschap toe!

Schoolarts
Op dinsdagochtend 15 januari komt de schoolarts op school voor groep 7. De ouders hebben thuis
een brief ontvangen met een tijdstip wanneer ze verwacht worden.

RietNymf groep 3,4,5
Groep 3, 4 en 5 gaat donderdagmiddag 17 januari naar de RietNymf. Het thema van deze keer is
winter/mens. We vertrekken om 13.15u vanaf school. Rijders voor deze keer zijn Alien, Susan, Gretha
en Siebrig.

Doedag Linde College
Het Lindecollege heeft de leerlingen van groep 8 uitgenodigd om op vrijdag 18 januari mee te doen
aan de doemiddag. Om 12.50 uur worden de leerlingen op het Lindecollege verwacht. De afsluiting
van deze middag zal rond 14.50u zijn. De leerlingen van groep 8 zijn om 11.30 vrij deze ochtend,
zodat ze op tijd bij het Linde College kunnen zijn.
Juf Geeske zal om 12.50 ook bij het Linde College aanwezig zijn.

RietNymf groep 6, 7 en 8
Groep 6, 7 en 8 gaat donderdagmiddag 31 januari naar de RietNymf. Het thema van deze keer is
winter/mens. De leerlingen vertrekken om 13.15u op de fiets vanaf school. Wie wil er meefietsen?
Bij slecht weer gaan we met de auto. Wie zou er eventueel dan wel kunnen rijden? Geef het even
door aan juf Geeske of juf Jeltje.
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Project ‘De Veerkieker’
Onze school kan dit schooljaar weer meedoen aan de Veerkieker. De Veerkieker is een
erfgoededucatie project voor het basisonderwijs in de Stellingwerven.
Bij dit project is er een gecombineerd aanbod van de regionale erfgoedinstellingen en lokale
kunstenaars gestructureerd in een leerlijn op basis van het thema ‘Veen en Turf’. De leerlingen van
groep 1 t/m 8 maken gedurende hun basisschooltijd een reis door de omgeving waarin ze opgroeien.
Voor ons een mooi aanbod om in contact te komen met het heden en verleden van de
Stellingwerven.
Groep 3,4,5 start het project met een bezoek aan de oudheidkamer te Wolvega. Op dinsdag 15
januari worden de leerlingen van 09.00u – 10.30u verwacht bij de oudheidkamer. Zijn er ouders,
opa’s en/of oma’s die ons willen helpen met het vervoer? U kunt zich aanmelden bij juf Maaike.
We zijn ons ervan bewust dat het kort dag is voor het vragen van vervoer, de planning van de
veerkieker is voor onze school voor een aantal data aangepast.
De data voor de andere groepen zijn te vinden in de agenda onderaan deze nieuwsflits.

Oud papier
Zaterdag 26 januari wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
26 januari

1

Fam. van der Hoek

2

Fam. Kloosterman

3

Fam. Koopman

4

Fam. Oosterkamp

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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Schoolschaatsen
De leerlingen van de bovenbouw gaan schoolschaatsen. De leerlingen gaan op 3 maandagochtenden
van 9.00 tot 10.00 uur schaatsen in Thialf. Voor deze ochtenden zijn we nog op zoek naar vervoer.
We vertrekken deze ochtenden om 8.30 uur bij school.
Het gaat om de volgende data 4 en 25 februari en 4 maart.
Aanmelden kan bij juf Geeske of via de mail geeske@obsdelamer.nl
De leerlingen mogen hun eigen schaatsen meenemen, mits ze goed
geslepen zijn. Het dragen van handschoenen is verplicht tijdens de lessen.

Overzicht open dagen
30 jan
31 jan + 1 feb
31 jan
6 febr

15.00 – 17.00 uur
19.00 – 21.00 uur
Avond
16.00 – 20.00 uur
15.30- 19.30 uur

Terra Wolvega
Linde College
Bornego college
Sevenwolden (Buitenbaan)

Studiedag
Op maandag 11 februari hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij!

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2018 - 2019 zal op vrijdag 25 januari 2019 in uw
mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat geen bijlagen.
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Agenda
Januari
11
14
15

17
21
25
26
30
31
Februari
4
8
11
13
15
18 – 24
25
28

Maart
1
9
14
15
20
29

Nieuwsflits
Start toetsweek 1
Veerkieker groep 3,4,5 09.00u-10.30u bezoek De Oudheidkamer te
Wolvega
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

Schoolschaatsen groep 6,7,8
Nieuwsbrief
Studiedag – alle leerlingen vrij
Oudergesprekken vanaf 13.30u
Juffendag
Voorjaarsvakantie
start school
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema winter/mens
Veerkieker groep 6,7,8 09.00u - 12.00u bezoek Vlechtmuseum te
Noordwolde

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
16
17
18
19
22
23
25
25
26
29 -5 mei
Mei
4
6
10
11
15

nummer 9 schooljaar 2018-2019

Schoolvoetbal
Nieuwsbrief
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema lente/plant
Koningsspelen/sportdag
Veerkieker groep 1 en 2 09.00 - 10.30u bezoek RietNymf te
Munnekeburen
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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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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