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Inleveren sportkleding
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.

Rietnymf groep 3,4,5
Groep 3,4,5 is gistermiddag naar de RietNymf geweest. In de sloot hebben de leerlingen gezocht naar
allerlei waterdiertjes. Als ze een diertje hadden gevonden konden de leerlingen op de zoekkaart
kijken naar de naam van dit diertje. Weer een prachtige en leerzame les.
Ouders die hebben gereden, bedankt daarvoor.

Kamp groep 6,7,8
Woensdagochtend 26 juni vertrekt groep 6,7,8 op de fiets naar Appelscha voor hun schoolkamp. Wij
wensen de leerlingen alvast een heel fijn kamp toe.

Schoolreis groep 3,4,5
Donderdag 27 juni gaan de leerlingen van groep 3,4 en 5 op schoolreis naar Dinoland in Zwolle.
Als bijlage een informatiebrief over de schoolreis. Wij wensen de leerlingen alvast een mooie dag
toe.

Oud papier
Zaterdag 29 juni wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
1
29 juni
Fam. Stienstra
2
3
4
5

Fam. Kloosterman
Fam. Hoogeling
Fam. De Jong
Fam. Flapper

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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Kennismakingsochtend
Op woensdag 3 juli gaan de leerlingen van groep 8 voor een introductieochtend naar het Linde
College. Op deze ochtend zullen zij kennismaken met de mentor en de leerlingen uit hun klas.
De leerlingen worden om 08.45 uur in de kantine van de school verwacht. Het programma van deze
ochtend duurt van 09.00 tot ongeveer 12.00 uur.

Onderwijsevaluatie
Op donderdag 4 juli zijn de leerlingen vrij. Het team gaat zich op dat moment bezig houden met het
analyseren van ons onderwijs. “Wat heeft effect? Hoe zijn de scores te verklaren? Welke
aanpassingen moeten we gaan doen?”

Oudergesprekken
Op maandagmiddag en -avond 8 juli vinden er oudergesprekken plaats. Vrijdagochtend 28 juni
hangen wij de intekenlijsten op, zodat u zich kunt intekenen voor de oudergesprekken.
De oudergesprekken voor groep 8 hebben al plaatsgevonden naar aanleiding van de eindtoets,
mocht er nog behoefte zijn aan een gesprek dan is dit natuurlijk altijd mogelijk.

Afscheid groep 8
Op donderdag 11 juli is de afscheidsavond voor groep 8.

Vakantiebieb.nl
Op vakantiebieb.nl kunt u gratis e-books downloaden voor uw kinderen in de vakantie. Zo kunnen ze
op een leuke manier blijven lezen. Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage met alle informatie
hierover.

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2018 - 2019 zal op vrijdag 5 juli 2019 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsbrief bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1; Informatiebrief schoolreis groep 3,4,5
Bijlage 2; informatiebrief vakantiebieb
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Agenda
Juni
21
26 – 28
27
29

Nieuwsbrief
Schoolkamp
Schoolreis groep 3,4,5
Oud papier

Juli
2
4
5
8
11
12
15

Schoolreis groep 1 en 2
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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