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Sociaal emotionele ontwikkeling
Elke week werken wij op verschillende manieren in de klassen aan de sociaal emotionele
ontwikkeling van onze leerlingen. Vanaf volgende week gaan wij school breed werken aan het thema
pesten en plagen. Twee weken lang staan we in alle groepen stil bij dit thema.
We gaan het met de leerlingen o.a. hebben over wat is pesten? Wat is plagen? Wat is het verschil
tussen pesten en plagen?
Elke dag besteden wij hier op verschillende manieren aandacht aan.

Nationale rekendag
Woensdag 3 april hadden wij de grote rekendag op school. Deze stond in het
teken van “uit verhouding”. We zijn deze dag gestart met een modeshow. Alle
kinderen waren prachtig verkleed met te grote of te kleine kleren. Na deze
opening zijn alle groepen in de klas bezig geweest met diverse rekenactiviteiten
rondom het thema “uit verhouding”.

Schoolvoetbal
De kinderen van groep 7 en 8 hebben afgelopen woensdag goed hun best gedaan op het
schoolvoetbaltoernooi in Wolvega. Het team onder leiding van Thijs en Elina speelde goed samen en
er werd sportief gespeeld. Er werden 3 wedstrijden gelijk gespeeld en 2 verloren.

School van de week
Onze school is vrijdag 12 april en zaterdag 13 april ‘school van de week’ bij zwembad De Steense te
Wolvega. De leerlingen kunnen dan voor 2 euro zwemmen.

Veld
Vanaf volgende week mogen de leerlingen weer voetballen op het veld, mits het weer het toelaat.
Op maandag, woensdag en vrijdag gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar het veld en op dinsdag
en donderdag is het de eer aan groep 5 en 6. Twee leerkrachten gaan mee naar het veld om daar
pleinwacht te houden en de andere leerkrachten zullen op het plein blijven tijdens de pauze.
Wilt u uw kind(eren) gepast schoeisel en eventueel droge sokken meegeven?

‘Veerkieker’ voor groep 1 en 2
In het kader van Veerkieker gaan de leerlingen van groep 1 en 2 op dinsdag 16 april naar de
RietNymf. De leerlingen brengen samen met de RietNymf een bezoek aan de rottige Meenthe.
We worden om 09.00 uur verwacht in Munnekeburen en om 10.30u gaan we weer richting school
We vertrekken rond 08.45u vanaf school. Marion en Carola hebben zich opgegeven om te rijden. Wilt
u uw kind(eren) oude kleren aan doen en laarzen meegeven?
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Politiecontrole op de Hoofdweg
Gistermiddag heeft de politie contact gezocht met school om ons en ouders te informeren over de
snelheid op de Hoofdweg. De maximale snelheid is 30km per uur. De politie gaat dit dagelijks
controleren om de veiligheid te waarborgen. Indien de maximale snelheid wordt overtreden kan er
een boete volgen.

Informatieavond continurooster
Op dinsdagavond 16 april hebben wij een algemene informatieavond over het continurooster. Deze
avond wordt verzorgd door Annigje van de Berg, directeur van Obs Tuindorp.
De informatieavond start om 20.00 uur in het dorpshuis ’t Griffioentje te Oldelamer.
We hopen op uw komst.

Paasactiviteit
Net als het vorig schooljaar zijn we ook dit jaar weer uitgenodigd om met de leerlingen van groep 1
t/m 5 naar Ruimzicht te komen. Daar wordt een paasactiviteit georganiseerd. Dit zal plaats vinden op
donderdagochtend 18 april, onder schooltijd.
Donderdag gaan de leerlingen van groep 6 t/m 8 paaseieren zoeken op het veld.

Eindtoets Route 8 (herhaling)
Dinsdag 23 april zal de centrale eindtoets van groep 8 worden afgenomen. Op onze school maken de
leerlingen de eindtoets van A-vision, route 8.
Deze toets zal ongeveer 1 ochtend in beslag nemen, met eventuele uitloop naar de middag. De
leerlingen van groep 8 blijven deze dag over. Wilt u uw kind een lunchpakket meegeven voor deze
dag? De leerlingen eten met de leerkracht in het lokaal.

Oudergesprekken
In de week van 23 april is er weer de gelegenheid om met de leerkrachten te spreken over de
vorderingen van uw kind. Deze keer zijn het gesprekken op verzoek; hetzij vanuit de ouders, hetzij
vanuit de leerkrachten. Als u hier gebruik van wilt maken, horen wij dat graag van u.

Avond vierdaagse
Van dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni organiseert FC Wolvega de avondvierdaagse. Als bijlage is een
aanmeldformulier toegevoegd. Leerlingen en begeleidende ouders kunnen zich hiervoor aanmelden.
Dit formulier moet uiterlijk vrijdag 26 april bij de leerkracht ingeleverd worden.
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Verkeersregelaars
Voor genoemde avondvierdaagse is men wederom op zoek naar verkeersregelaars. Dit jaar moet
iedere school minimaal 3 verkeersregelaars afvaardigen. Voor een instructie tot verkeersregelaar kan
men eenvoudig een e-learning programma volgen via de computer. Graag opgeven bij Harriët
Hoekstra ( hoeks24@kpnmail.nl ) en ontvang de instructie. Het is ook mogelijk om 1 of 2 avonden te
helpen in plaats van alle 4. hoeks24@kpnmail.nl
Uw hulp wordt bijzonder op prijs gesteld. Bovendien is de veiligheid van de wandelaars hier mede
van afhankelijk.

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2018 - 2019 zal op Vrijdag 26 april 2019 in uw mailbox
te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1; aanmeldformulier avondvierdaagse

Agenda
April
12
15
16
19
22
23
25
25
26
29 -5 mei

Koningsspelen/sportdag
Thema plagen/pesten
Veerkieker groep 1 en 2 09.00 - 10.30u bezoek RietNymf te
Munnekeburen
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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4
6
10
11
15
16
24
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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
Musical
Alle leerlingen week vrij.
Hemelvaart

Juni
3
6
7
10
11
11 – 14
17
20
21
26 – 28
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
Schoolkamp
Oud papier

Juli
4
5
8
11
12
15

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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