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Vakantie
…en dan is het bijna zomervakantie! We kijken er
elk jaar met z’n allen weer naar uit. Lekker op
vakantie, uitrusten en genieten van alle mooie
dingen om je heen. We hebben een bewogen
schooljaar achter de rug. Er is van alles gebeurd.
Veel mooie dingen en ook minder leuke dingen.
Er zijn fantastische activiteiten georganiseerd en
we hebben genoten van het enthousiasme van de
leerlingen en alle andere betrokkenen.
Wij wensen jullie van onze kant alvast een hele
fijne zomer en we zien elkaar op maandag 26
augustus.

Formatie schooljaar 2019– 2020
Onderstaand schema laat de bezetting en de verdeling van de groepen voor komend schooljaar zien;
Groep
Maandag

1

2
Minke

3

4
Marlou

5

6

7
Geeske

8

Dinsdag

Minke

Marlou/Maaike

Maaike/Geeske

Woensdag

Jeltje

Maaike

Geeske

Donderdag

Jeltje

Maaike

Geeske

Vrijdag

Minke

Marlou

Jeltje

Juf Jeltje geniet tot en met de Kerstvakantie nog van haar zwangerschapsverlof. Juf Dana zal haar
voor deze periode vervangen.
Het komende schooljaar hebben wij op dinsdag de beschikking over een extra leerkracht. Juf Maaike
is dan aanwezig om de groepen te splitsen. Op deze dag zullen wij werken met de volgende
combinaties; groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8.
Juf Corry zal op de maandag, woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig zijn. Volgend schooljaar
mogen wij juf Wies ook weer inzetten op de dinsdagochtend.
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Juf Lilian heeft op dinsdag en woensdagmiddag haar ib- uren. Zij zal deze dagen verdelen over zowel
de Lantscheene als de Lamer.
Als school willen wij aansluiten bij de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. Hierom zullen wij
ook weer in het schooljaar 2019 – 2020, samen met de Aventurijn te Munnekeburen en Obs de
Lantscheene, een plusklas starten. Deze plusklas wordt gedraaid door juf Lilian en zal op de
woensdagochtend zijn.

Vakantie regeling schooljaar 2019-2020
Elk schooljaar wordt berekend of de school voldoende lesuren geeft en of er nog ruimte is voor
eventuele extra vrije dagen (de zogenoemde margedagen. In totaal (over alle schooljaren) moeten de
kinderen 7520 uur naar school. Aan de hand van deze berekening kunnen we een aantal extra vrije
dagen inplannen.

Vakantie

periode

Herfstvakantie

za. 19 oktober 2019 t/m zo. 27 oktober 2019

Kerstvakantie

za. 21 december 2019 t/m zo. 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie

za. 15 februari 2020 t/m zo. 23 februari 2020

Goede Vrijdag /Pasen

vrij. 10 april 2020 t/m ma. 13 april 2020

Meivakantie

za. 25 april 2020 t/m di. 5 mei 2020

Hemelvaart

do. 21 mei 2020 t/m zo. 24 mei 2020

Pinksteren

zo. 31 mei 2020 t/m ma. 1 juni 2020

Zomervakantie 2020

za. 4 juli 2020 t/m zo. 16 augustus 2020

Daarnaast zijn er nog extra margedagen/dagdelen. Deze vrije dagen/dagdelen vallen op onze
studiedagen.
Het betreft de volgende data;
 Maandagmiddag 25 november 2019
 Maandagmiddag 20 januari 2020
 Dinsdagmiddag 4 februari 2020
 Woensdag 4 maart 2020
 Dinsdagmiddag 23 juni 2020
 Vrijdagmiddag 3 juli 2020 (laatste schooldag)
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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.

LEZEN EN ZOMERVAKANTIE!!!
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen tijdens de zomervakantie in niveau
gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen na de vakantie een hoger
leesniveau hebben. Om het lezen te stimuleren krijgen de leerlingen van groep 2 tot en met
7 een ‘leesspel mee naar huis.
De leerlingen kunnen hiermee lekker op verschillende manieren, tijden en plekken lezen en
het “spel” spelen. Als het spel gespeeld is nemen de leerlingen het spel weer mee naar
school en krijgen ze een kleine attentie.
Het ‘leesspel’ kan op maandag 26 AUGUSTUS of op dinsdag 27 AUGUSTUS ingeleverd
worden.

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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Volgende nieuwsbrief
De eerste nieuwsbrief van schooljaar 2019 - 2020 zal op vrijdag 30 augustus 2019 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsbrief bevat geen bijlagen.

Agenda
Juli
12
15

Laatste schooldag – alle leerlingen 11.45u vrij
Start zomervakantie

Augustus
26
30

Start schooljaar 2019 -2020
Nieuwsbrief

September
11,12,13
13
20
27

Schoolkamp groep 6,7,8
Nieuwsbrief
Comprix in beweging voor groep 8
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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