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Inspectiebezoek
Donderdag 16 mei heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school. Na een PowerPoint
presentatie over onze school en hoe wij vormgeven aan onze projecten hebben een aantal leerlingen
verteld over hoe wij werken op school. Als laatste heeft de inspecteur nog gesproken met een aantal
teamleden. In eerste instantie was het een Thema bezoek voor Fries, maar gaande weg het gesprek
zijn meerdere facetten van ons onderwijs aanbod gekomen.
Wij kunnen met elkaar terugkijken op een positief inspectie bezoek.

Feestelijke ouderavond
Afgelopen vrijdagmiddag en avond hebben de leerlingen verschillende landen uitgebeeld met muziek
en dans. We kunnen terug kijken op een prachtige dag, waarin de leerlingen hun talenten op zang en
dans hebben kunnen laten zien.
In de loop van volgende week zullen wij de foto’s van dit muzikale evenement op de website zetten.

Zwangerschapsverlof
Juf Jeltje is afgelopen vrijdag met zwangerschapsverlof gegaan. Juf Jeltje zal na de kerstvakantie weer
terug komen van haar verlof. Wij wensen juf Jeltje een heel fijn verlof toe.
De vervanging van juf Jeltje tot aan de zomervakantie ziet er als volgt uit:
Woensdag
Juf Dana
Groep 3,4,5
Donderdag
Juf Geeske
Groep 6,7,8
Vrijdag
Juf Dana
Groep 3,4,5

Bezoek bibliotheek groep 6,7,8
Maandag 3 juni gaat de bovenbouw naar een schrijversbezoek in de bibliotheek. Janette en Susan
hebben zich opgegeven om deze ochtend mee te gaan.

Gymlessen meester Frits
Dinsdag 4 juni hebben alle leerlingen weer gymles van meester Frits.

RietNymf groep 1 en 2
De leerlingen van groep 1 en 2 brengen donderdagochtend 6 juni weer een bezoek aan de RietNymf.
Het thema van deze keer is zomer/milieu. We vertrekken om 09.45u vanaf school. Voor dit bezoek
zijn we nog op zoek naar ouders die kunnen rijden? Kunt u rijden, wilt u dit dan doorgeven aan juf
Marlou of juf Minke?
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Avondvierdaagse 11 juni – 14 juni
Wat leuk dat vele leerlingen meelopen met de avondvierdaagse.
Ook was er veel opgave voor begeleiding van de wandelaars
door ouders. Op vrijdagavond lopen de kleuters met hun eigen
vader of moeder.
De starttijden zijn als volgt:
Dinsdag t/m donderdag: 10 km 18.00 uur 5 km 18.15 uur
Vrijdag: 5 en 10 km 18.15 uur
Het opstellen van de groepen vindt plaats op het hoofdveld van
FC Wolvega. Op de laatste avond wordt er op het terrein van FC Wolvega één extra ronde gelopen en
daarna wordt iedere school naast elkaar opgesteld. Pas als de laatste groep binnen is worden de
ouders toegelaten op het midden terrein. Afgelopen jaar is er geconstateerd dat er veel
ouders/personen tussen de binnenkomende scholen liepen waardoor de binnenkomst van sommige
scholen niet vlekkeloos verliep. De laatste avond hebben juf Hanneke en Carola de leiding. Zij
beslissen wanneer de groep vertrekt vanaf het Linde College.
De kinderen van de 5 km. mogen géén eten en drinken meenemen.
De kinderen van de 10 km. mogen alléén drinken meenemen.
Ze worden onderweg door de juf c.q. begeleiding getrakteerd op een snoepje.
Let op: Afgelopen jaar waren er heel veel uitvallers. Oorzaak van deze uitvallers ‘slechte sokken’’.
Zorg ervoor dat de kinderen goede sokken dragen. Geen halve sokjes met dikke naden. Maar
normale sportsokken en het liefst naadloos. Voor meer informatie ga naar de site:
www.avond4daagsewolvega.nl De begeleiders kunnen een rood polo-shirt halen op school.
Wilt u de sportkleding na de avondvierdaagse schoon gewassen en in een tas ( graag elke leerling
afzonderlijk i.v.m. de maat) mee naar school geven? De leerlingen kunnen de kleding bij hun eigen
leerkracht weer inleveren.
Als bijlage de indeling van de begeleiding.

RietNymf groep 6,7,8
Groep 6, 7 en 8 gaan donderdagmiddag 13 juni naar de RietNymf. Het thema van deze keer is
zomer/milieu. De leerlingen vertrekken om 13.15u op de fiets vanaf school. Welke ouder zou mee
kunnen fietsen? Wilt u dit doorgeven aan juf Geeske?
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Vreedzame school
Op teamniveau hebben we onderzoek gedaan naar welke school brede aanpak voor sociaal
emotionele ontwikkeling en burgerschap passend is voor onze school. Dit proces hebben we
inmiddels afgerond. Wij gaan vanaf volgend schooljaar werken met de ‘Vreedzame school’. De
Vreedzame School is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij
de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en
gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen
en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het
algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal.
Kinderen ervaren dat ze ertoe doen.

Schoolreis en kamp schooljaar 2019-2020
Dit schooljaar zijn we gestart met de invoering van de ‘Gouden weken’ bij ons op school. ‘De Gouden
Weken’ zijn de eerste weken van het schooljaar. Het zijn de belangrijkste weken voor het neerzetten
van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas. Daarom zijn deze weken goud waard. Op basis
van het boek van Boaz Bijleveld ‘De Gouden Weken’ besteden wij op verschillende manieren
aandacht aan de groepsvorming in de verschillende groepen. De leerkracht speelt tijdens dit proces
een essentiële rol. Als je als leerkracht in deze eerste, belangrijke weken veel aandacht schenkt aan
groepsvorming, heb je hier de rest van het schooljaar profijt van. Een goed begin is het halve werk.
Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het groepsvormingsproces
begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de
regels.
In het kader van bovenstaande hebben wij als team de wens om vanaf het aankomende schooljaar in
de ‘gouden weken’ op schoolreis en schoolkamp te gaan. De achterliggende gedachte is, dat
leerlingen en leerkrachten die meerdere dagen met elkaar optrekken elkaar beter leren kennen. Een
gegeven, dat de rest van het schooljaar bijzonder waardevol kan zijn.
Deze wens hebben wij bij de MR en de OV neergelegd en is uitvoerig besproken.
Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat dit in het kader van de groepsvorming een goede basis
zal zijn voor de rest van het schooljaar. Volgend schooljaar gaan we dan ook met de groepen 3,4,5
aan het begin van het schooljaar op schoolreis en met groep 6,7,8 op schoolkamp.

Schoolreisje
Donderdag 27 juni gaan de leerlingen van groep 3,4,5 op schoolreis. De bestemming blijft nog even
een verassing.
Dinsdag 2 juli gaan de leerlingen van groep 1 en 2 op schoolreis. De bestemming is de
kinderboerderij De Naturij te Drachten.
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Dorpsfeest
In augustus is weer het dorpsfeest van Oldelamer en Nijelamer. Om de leerlingen in te kunnen delen
voor de spelletjes heeft de feestcommissie de namen en de groepen van de leerlingen nodig. In het
kader van de nieuwe AVG wet hebben wij hier uw toestemming voor nodig.
Indien u er bezwaar tegen heeft dat de naam en de groep van uw kind(eren) gedeeld worden met de
feestcommissie dan kunt u dit voor donderdag 6 juni aangeven via directie@obsdelamer.nl.

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2018 - 2019 zal op Vrijdag 7 juni 2019 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsbrief bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1; indeling van de begeleiding van de A4daagse

Agenda
Mei
27 – 31
30 – 31

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
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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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