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Baby nieuws
Juf Jeltje en Willem hebben 28 juni een zoon gekregen! Douwe is 3630 gram en 53 cm lang. Fedde is
erg blij met zijn kleine broertje. We wensen juf Jeltje, Willem en Fedde veel geluk met deze kleine
spruit. Mocht u juf Jeltje een kaartje willen sturen, dan is haar adres: Pieter Stuyvesantweg 106 8481
JA Nijetrijne.

Schoolreisjes.
Alle groepen zijn afgelopen weken op schoolreisjes of kamp geweest. Iedereen had het erg getroffen
met het mooie weer. We kijken terug op leuke dagen!

Inleveren sportkleding (herhaling)
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.

Afscheid groep 8
Op donderdag 11 juli zullen alle leerlingen van Obs de Lamer, om 15.30u, de leerlingen van groep 8
uitzwaaien.
’s Avonds om 20.00u start de afscheidsavond voor groep 8. Tijdens deze avond zijn niet alleen de
achtstegroepers, maar ook de ouders van groep 8 van harte welkom.
De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels uitgedeeld door de leerlingen van groep 8. De inloop is
vanaf 19.45 uur. De avond start om 20.00 uur en is om ongeveer 22.00 uur afgelopen.

12 juli, laatste schooldag
Op vrijdag 12 juli zijn alle leerlingen om 11.45u vrij.
’s Ochtends zijn er leuke spelletjes georganiseerd voor de leerlingen. Wilt u ervoor zorgen dat uw
kind(eren) voor deze ochtend sportieve kleding aan heeft? En wilt u uw kind(eren) gymschoenen
voor binnen meegeven?
Deze ochtend krijgen alle leerlingen een traktatie. Er hoeft dus geen eten en drinken meegegeven te
worden.

Formatie en vakantierooster schooljaar 2019 – 2020
Achter de schermen zijn we nog druk bezig om de formatie voor het schooljaar 2019 – 2020 in orde
te maken. We zitten in de laatste fase. We hopen de formatie halverwege volgende week met jullie
te kunnen delen.
Tegelijk met de formatie zullen we ook het vakantierooster van 2019 – 2020 met jullie delen.
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Nieuwe opzet oud papier
Afgelopen zaterdag is er een proef gedaan om op een andere manier oud papier te gaan rijden. Een
belangrijke reden hiervoor was dat diverse ouders aangegeven hebben zelf geen kar/wagen te
hebben. We hebben geconstateerd dat we door deze nieuwe opzet nu ongeveer 2x 1,5 uur bezig zijn.
Voordelen van de nieuwe opzet zijn:
- Het gaat sneller
- Het is gezelliger
- De rijder hoeft niet meer in en uit de trekker of auto om te laden
Besloten is het komende schooljaar met deze nieuwe opzet verder te gaan. Dit houdt in dat er in het
vervolg 2 routes gereden worden, door 2 rijders. Daarnaast worden ouders ingepland om het oud
paper op de wagen te zetten.
De planning voor het nieuwe schooljaar volgt zo spoedig mogelijk.
Namens de oudervereniging,
Roy Oosterkamp
Coördinator oud papier

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.

BZOF 17 juli
Boekenfestival bij de bibliotheek! Leuk! De moeite waard om een kijkje te nemen! Er kan worden
gelezen, geknutseld, gepuzzeld en nog veel meer! Als bijlage is de informatie flyer ingevoegd!

Schoolkamp groep 6,7,8
Volgend schooljaar gaan de groepen 6, 7 en 8 weer in september (9 t/m 11 september) met elkaar op
schoolkamp. Dit jaar gaan de leerlingen naar Kameleondorp in Terherne. De activiteiten worden
compleet verzorgd door de professionele begeleiding van het Kameleondorp.
Verdere informatie volgt in de eerste schoolweek.
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Ouderenquête
Onze school werkt voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. U bent,
samen met de leerkrachten en kinderen, een belangrijke partner om ons onderwijs mee af te
stemmen.
In de week van 14 juni heeft u een brief met een inlogcode meegekregen voor het invullen van de
enquête. Een aantal ouders heeft deze enquête al ingevuld.
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan willen we u vragen om dit alsnog te doen.

Volgende nieuwsbrief
In de laatste schoolweek krijgt u nog een nieuwsbrief.

Bijlagen
Deze nieuwsbrief bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1; Indeling oudergesprekken
Bijlage 2; informatiebrief vakantiebieb
Bijlage 3; BZOF boekenfestival

Agenda
Juli
5
8
11
12
15

Nieuwsbrief
Oudergesprekken
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag – alle leerlingen 11.45u vrij
Start zomervakantie

Augustus
26
30

Start schooljaar 2019 -2020
Nieuwsbrief

September
11,12,13
13
27

Schoolkamp groep 6,7,8
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

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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