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Veerkieker
Vorige week is in groep 3/4/5 juf Baukje geweest. Zij is een verhalenverteller en ging verder in op het
bezoek aan de oudheidkamer. De leerlingen wisten nog heel veel te vertellen over hun bezoek.
Daarna gingen de leerlingen een verhaal bedenken uit die tijd. Ze maakten hier een tekening over en
mochten er steekwoorden in zetten. De volgende dag kwam juf Baukje weer. De leerlingen gingen
toen in groepjes van drie aan elkaar hun verhaal vertellen aan de hand van de tekening. Als afsluiting
mochten er een paar leerlingen hun verhaal aan de klas vertellen. De leerlingen van groep 3/4/5
hebben mooie tekeningen gemaakt en leuke verhalen bedacht!

Stagiaire in groep 1 en 2
Vanaf vandaag, vrijdag 8 februari, hebben wij een aantal weken op vrijdag een stagiaire. Yvonne doet
de PABO en zal stage lopen in groep 1 en 2 op onze school. Wij wensen Yvonne een leuke en
leerzame tijd bij ons op school.

Studiedag
Op maandag 11 februari hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij!
Het team gaat zich deze dag bezighouden met het analyseren van ons onderwijs. “Wat heeft effect?
Hoe zijn de scores te verklaren? Welke aanpassingen moeten we gaan doen?”

Oudergesprekken
Op woensdagmiddag en -avond 13 februari vinden er oudergesprekken plaats. Dit contactmoment is
bedoeld om te praten over de ontwikkeling en vorderingen van uw kind(eren). De leerlingen van
groep 5,6,7 en 8 mogen bij deze gesprekken aanwezig zijn. De indeling van oudergesprekken is
toegevoegd als bijlage.

Juffendag
Volgende week vrijdag, 15 februari, is onze jaarlijkse juffen/meester dag.
Op deze dag vieren wij de verjaardagen van de juffen en meester. De organisatie ligt in handen van
de leerlingen van groep 8.
Als bijlage een informatiebrief omtrent de juffendag. Deze is gemaakt door de leerlingen van groep 8.

Schoolschaatsen
De leerlingen van de bovenbouw gaan nog twee keer schoolschaatsen in Thialf. Dit op maandag 25
februari en maandag 4 maart. Op 25 februari gaan Carola en Alien mee en op 4 maart Susan en
Sjoukje. We vetrekken om 08.30u vanaf school.
De leerlingen mogen hun eigen schaatsen meenemen, mits ze goed geslepen zijn. Het dragen van
handschoenen is verplicht tijdens de lessen.
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Voorjaarsvakantie
Maandag 18 februari start alweer de voorjaarsvakantie. Wat gaan de weken snel voorbij!
We wensen iedereen alvast een fijne en gezellige week.
Dan zien we elkaar weer op maandag 25 februari.

Doedag Terra Wolvega
Op dinsdagmiddag 26 februari gaat groep 8 naar de doedag op Terra Wolvega. Ze vertrekken deze
dag om 11.45 uur met juf Geeske naar Wolvega. Ze krijgen een lunch aangeboden op Terra en zullen
daarna verschillende workshops gaan volgen. Rond 15.30 uur zijn ze weer terug op school.
Juf Hanneke zal deze middag lesgeven aan groep 6 en 7.

RietNymf groep 1 en 2
Donderdag 28 februari gaan de leerlingen van groep 1 en 2 naar de RietNymf. Het thema van deze
keer is winter/mens.
De leerlingen worden om 10.00u verwacht bij de RietNymf. We vetrekken dan ook om 09.45u vanaf
school. De volgende ouders hebben zich opgegeven om te rijden; Marjon, Siebrig en Bianca

Project ‘De Veerkieker’
Op donderdag 28 februari gaat groep 6, 7 en 8 van 9.00 uur tot 12.00 uur naar het Vlechtmuseum in
Noordwolde. We vetrekken om 08.30u vanaf school.
De leerlingen eten tussen de middag een broodje met juf Jeltje op school. Wilt u uw kind een
lunchpakketje meegeven voor deze dag?
Voor deze activiteit zijn we nog op zoek naar ouders die met ons mee willen en rijden. Graag
opgeven bij de leerkracht. Dit mag ook via de mail geeske@obsdelamer.nl of jeltje@obsdelamer.nl
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Oud papier
Zaterdag 9 maart wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer;
9 maart

1

Fam. Faber

2

Fam. Potiek

3

Fam. Heida

4

Fam. van der Hoek

5

Fam. W. Oenema

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 1 maart 2019 in uw mailbox
te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1; indeling oudergesprekken
Bijlage 2; informatiebrief juffen dag
Bijlage 3; sporttoer voorjaarsvakantie
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Agenda
Februari
8
11
13
15
18 – 24
25
28

Maart
1
9
14
15
20
29
April
10
11
11
12
16
17
18
19
22
23
25
25
26
29 -5 mei

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

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
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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