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Continurooster
Model continurooster groep 1 en 2
Start school
Maandag
08.30u
Dinsdag
08.30u
Woensdag
08.30u
Donderdag
08.30u
Vrijdag
08.30u

Pauze
10.00u – 10.15u
10.00u – 10.15u
10.00u – 10.15u
10.00u – 10.15u
10.00u – 10.15u

Eten/Pauze
12.00u – 12.30u
12.00u – 12.30u
n.v.t.
12.00u – 12.30u
n.v.t.

Einde school
14.15u
14.15u
12.30u
14.15u
12.00 u

Model continurooster groep 3 t/m 8
Start school
Maandag
08.30u
Dinsdag
08.30u
Woensdag
08.30u
Donderdag
08.30u
Vrijdag
08.30u

Pauze
10.00u – 10.15u
10.00u – 10.15u
10.00u – 10.15u
10.00u – 10.15u
10.00u – 10.15u

Eten/Pauze
12.00u – 12.30u
12.00u – 12.30u
n.v.t.
12.00u – 12.30u
12.00u – 12.30u

Einde school
14.15u
14.15u
12.30u
14.15u
14.15u

De school start om 08.30u. Om 08.25 zullen wij de bel luiden, zodat we ook daadwerkelijk om 08.30u
kunnen starten met de lessen.
Vanaf 08.20u opent de school haar deuren en zijn de leerlingen van harte welkom om naar binnen te
gaan. Waar zij begroet zullen worden door hun leerkracht.
Om 14.15u eindigen de lessen. Wij zullen ons uiterste best doen om de leerlingen ook daadwerkelijk
om 14.15u naar huis te sturen.

Roosterwijzigingen
Met de komst van het continurooster hebben er ook een aantal rooster wijzigingen plaatsgevonden.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben nu op de donderdag- en vrijdagmiddag gym. Wilt u ervoor
zorgen dat uw kind(eren) op deze dagen gymkleding en een handdoek mee heeft?
De leerlingen van groep 1 en 2 spelen dagelijks 2 maal buiten, mits het weer het toelaat. Mochten de
leerlingen niet buiten kunnen spelen gaan ze naar de gymzaal. Wilt u ervoor zorgen dat uw
kind(eren) uit groep 1 of 2 gymschoenen op school heeft?
De GVO lessen voor groep 6,7,8 zullen op de maandagmiddag plaatsvinden van 13.30u – 14.15u.
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Schoolkamp groep 6,7,8
Dit schooljaar gaan de groepen 6, 7 en 8 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. De leerlingen van
groep 6,7,8 hebben inmiddels een informatiebrief mee naar huis gekregen.
De leerlingen van groep 6,7,8 mogen donderdag 12 september nog even lekker uitslapen. Wij
verwachten de leerlingen uiterlijk 10.30u op school

OUD PAPIER 14 september
Vorig schooljaar 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 om dit schooljaar te gaan starten met deze nieuwe opzet. Dit houdt in dat er in het
vervolg 2 routes gereden worden, door 2 rijders. Daarnaast worden ouders ingepland om het oud
papier op de wagen te zetten.
Zaterdag 14 september wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Wagen 1 (van Lubert van de Woude)

Wagen 2 (van Ruud Oosting)

Lodewijk Flapper (rijder trekker)

Wiljan Oenema (rijder trekker)

Richard Stern

Ludo Potiek

Martin Faber

Gretha de Jong

LET OP WIJZIGING OPZET OUD PAPIER RIJDEN
Om 09.30u verzamelen bij Ruud Oosting,
Wagen 1 rijdt route 1,
Wagen 2 rijdt route 2,
Bij afwezigheid graag onderling ruilen
Roy Oosterkamp, coördinator oud papier 06 33 33 13 30
De planning is als bijlage toegevoegd

Schoolreis groep 3,4,5
Dinsdag 17 september gaan de leerlingen van groep 3,4,5 op schoolreis. Informatie over de
schoolreis volgt spoedig.

Obs de Lamer hoofdweg 55 8486GC Oldelamer www.obsdelamer.nl

Nieuwsflits
OBS de Lamer

nummer 1 schooljaar 2019-2020

RietNymf groep 1 en 2
Dinsdagochtend 17 september gaan de leerlingen van groep 1 en 2 naar de RietNymf. We vetrekken
om 09.30u vanaf school en de leerlingen kunnen om 11.15u weer opgehaald worden.
Ook dit jaar zijn we weer afhankelijk van rijders om bij de RietNymf te komen. Welke ouders zouden
17 september kunnen rijden? U kunt zich opgeven bij juf Minke.

Informatieavond
Op woensdagavond 18 september organiseren we een informatie avond voor ouders. Een
informatieve avond waarin de leerkrachten u op verschillende tijdstippen zullen vertellen hoe we
werken in de klas van uw kind(eren). Wij hopen natuurlijk op uw komst!!

Groep 1 en 2
Groep 3, 4 en 5
Groep 6,7 en 8

Tijdstip
19.00u
19.35u
20.10u

Ouderbrief veilig leren lezen
In groep 3 maken we voor het leesproces gebruik van de methode ‘veilig leren lezen’. Bij elke
nieuwsflits ontvangt u een ouderbrief behorende bij deze methode. In deze brief wordt aangegeven
wat de leerlingen van groep 3 per hoofdstuk (kern) krijgen aangeboden. Als bijlage de ouderbrief van
kern 1.

Rapporten en luizenzakken
Mocht u nog rapporten van de leerlingen thuis hebben, zou u deze dan mee willen geven naar
school?
Indien er luizenzakken thuis zijn, graag deze ook meegeven.

Sportdag groep 8
Op vrijdag 20 september komen alle leerlingen van de groepen 8 van de scholen van stichting Comprix
in actie, de ene helft in Wolvega, de andere helft in Gorredijk.
Zoals al duidelijk wordt via de naam van de dag, ‘Comprix in beweging’, staat deze dag helemaal in het
teken van bewegen, maar dat is het niet alleen. Deze dag staat ook in het teken van kennismaking en
ontmoeten.
Kennismaking met elkaar, elkaar ontmoeten, maar ook kennismaken met een grote diversiteit aan
sporten, sporten die niet wekelijks op het gymnastiek rooster van de scholen staan.
Welke ouder zou met de leerlingen van groep 8 mee willen als begeleiding bij deze sportieve
activiteiten? U kunt zich opgeven bij juf Geeske of juf Dana.
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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 vanaf 12.00u vrij.
• Maandagmiddag 20 januari 2020 vanaf 12.00u vrij.
• Dinsdagmiddag 4 februari 2020 vanaf 12.00u vrij.
• Woensdag 4 maart 2020 hele dag vrij.
• Dinsdagmiddag 23 juni 2020 vanaf 12.00u vrij.
• Vrijdagmiddag 3 juli 2020 (laatste schooldag) vanaf 12.00u vrij.
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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.

Aanwezigheid Hanneke
Datum
Maandag 2 september
Dinsdag 3 september
Woensdag 4 september
Donderdag 5 september
Maandag 9 september
Dinsdag 10 september
Woensdag 11 september
Donderdag 12 september

Locatie
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2019- 2020 zal op vrijdag 13 september 2019 in uw
mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsbrief bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1; Oud papier rooster 2019 - 2020
Bijlage 2; Veilig leren lezen ouderbrief kern 1
Bijlage 3; Flyer Naschools sportaanbod Buurtsportwerk Weststellingwerf
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Kinderen kiezen de president van Vrijstaat de Stellingen op festival in Appelscha
Op 1 april 2017 is de Vrijstaat die in de Middeleeuwen bestond in de Stellingwerven opnieuw
opgericht en tijdens het eerste Stellingen Festival hebben de kinderen toen de eerste president van
de Vrijstaat gekozen: Tjibbe de kat!
Volgens de grondwet van Vrijstaat de Stellingen moet de huidige president nu aftreden en zal er dus
een nieuwe president gekozen gaan worden. En natuurlijk is dat dan ook weer een dier, woonachtig
is in de Stellingwerven.
Tijdens het Stellingen Festival van 14 en 15 september op de Boerestreek in Appelscha zal de verkiezing
plaatsvinden. De drie nieuwe presidentskandidaten, de Stellingen, zijn uitgekozen door de bewoners
van OlmenEs: Sahra het paard, Gerbrig het kalf en Mieke de geit zijn genomineerd voor het
presidentschap. Eén van hen zal de plaats innemen van de huidige president Tjibbe de kat, die op het
festival van 2017 de meeste stemmen kreeg. Dus alle kinderen die mee willen doen met de
verkiezingen worden opgeroepen om op zaterdag 14 september om 15.00 uur zich te verzamelen bij
de muziekkoepel op de Boerestreek in Appelscha.
En er is nog veel meer te doen dat weekend op de Boerestreek: ridderspelen, boogschieten,
kinderprogramma's, muziek. Je mag pottenbakken, smeden, spinnen en nog veel meer, alles in
middeleeuwse sfeer. Er lopen rare snuiters rond: bedelaars, jongleurs, vuurspuwers. De herderin
loopt rond met haar schapen en u kunt kennis maken met de muziek- en dansgroep van de Vrijstaat:
het Vrijstatig Volkje. Kom vooral even kijken, de toegang is GRATIS!
Voor meer informatie en de programmering: zie www.vrijstaatdestellingen.nl
Met vrijstatige groet,
Marita Kruijswijk en Marian Nesse
Tel. 0516-421612
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Agenda
Augustus
26
30
September
9, 10 en 11
13
17
18
Week 38
20
25
26
27
Oktober
3

Start schooljaar 2019 -2020
Nieuwsbrief

Schoolkamp groep 6,7,8
Nieuwsbrief
RietNymf groep 1 en 2
Schoolreis groep 3,4,5
Informatie avond
Startgesprekken groep 6,7,8
Comprix sportdag leerlingen groep 8
Intake gesprekken leerlingen plusklas
RietNymf groep 3,4,5
Nieuwsbrief

14
18
21 t/m 25

Start Kinderboekenweek
13.00u voorstelling
School schoonmaak dag
School schoonmaak dag
RietNymf groep 6,7,8
Nieuwsbrief
Einde kinderboekenweek
Molenaar op school voor groep 6,7,8
09.00u – 12.00u groep 6,7,8 naar Korenmolen te Wolvega
Herfstvakantie

November
1
6
7
14
15
19
25
28
29

Nieuwsbrief
Publiekscollege Terra
RietNymf groep 1 en 2
RietNymf groep 3,4,5
Nieuwsbrief
Oudergesprekken, sociaal emotionele ontwikkeling
Alle leerlingen 12.00u vrij i.v.m. studiemiddag
RietNymf groep 6,7,8
Nieuwsbrief

7
10
11
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December
5
10
13
19
23
Januari
6
10
13
20
24
Februari
3
4
6
7
8
11
14
17 t/m 21
28
Maart
4
12
13
17
18
19
20
27

nummer 1 schooljaar 2019-2020

Sinterklaas
Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs te Munnekeburen voor
ouders en leerlingen groep 8
Nieuwsbrief
Kerstviering
Start Kerstvakantie

Start school
Nieuwsbrief
Start toetsweek 1
Alle leerlingen 12.00u vrij i.v.m. studiemiddag
Start toetsweek 2
Nieuwsbrief

08.30u – 10.00u kijkochtend voor ouders aansluitend gesprek met
Hanneke (tips en tops)
Alle leerlingen 12.00u vrij i.v.m. studiemiddag
08.30u – 10.00u kijkochtend voor ouders aansluitend gesprek met
Hanneke (tips en tops)
Nieuwsbrief
Rapport mee
Remco Heite schaaktoernooi
Oudergesprekken
Juffendag
Voorjaarsvakantie
Nieuwsbrief

Comprix studiedag, alle leerlingen vrij.
RietNymf groep 1 en 2
Nieuwsbrief
Publiekscollege locatie school Comprix
Open dag
RietNymf groep 3,4,5
10.30u – 11.45u veerkieker groep 1 en 2 te Appelscha
Nationale pannenkoekdag
Nieuwsbrief
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27-5 mei

RietNymf groep 6,7,8
09.00u – 10.30u groep 3,4,5 ’t Kiekhuus te Wolvega
Kunstenaar in de klas groep 3,4,5
Schoolvoetbal
Nieuwsbrief
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
Koningsspelen
Afname eindtoets Route 8
Feestelijke ouderavond
Nieuwsbrief
Meivakantie

Mei
4
6
8
13
14
15
20
21-24

Herdenking monument
Start school
Nieuwsbrief
Schoolkorfbal
Oudergesprekken route 8
Mei-spelen
Nieuwsbrief
Hemelvaartweekend

Juni
1
2 t/m 5
5
8
15
19
23
25
26
29

2de Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Avondvierdaagse
Nieuwsbrief
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Nieuwsbrief
Alle leerlingen 12.00u vrij i.v.m. studiedag
RietNymf groep 6,7,8
Rapport mee
Oudergesprekken

7
8
9
10
13
17
21
24
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6
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Afscheid groep 8
Laatste schooldag, alle leerlingen 12.00u 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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