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Schoolkamp groep 6,7,8
Afgelopen week is de bovenbouw op schoolkamp geweest naar Kameleondorp in Terherne. Op
maandag en dinsdag was ons vervoermiddel de praam en hebben we vele activiteiten gedaan
rondom het water. Rond 4 uur waren we iedere dag terug bij de boerderij. Daar konden zichzelf
vermaken op het water met de kano’s of de waterfiets. We troffen het erg met het weer op
maandag en dinsdag. Ons schoolkamp sloten we woensdag af met een bezoek aan het dorp Lenten.
Daarna begon de regenachtige fietstocht richting Oldelamer. We kijken terug op een zeer gezellig en
geslaagd schoolkamp.

Zand
In de zomervakantie is onze zandbak weer aangevuld met zand. Familie Kloosterman bedankt voor
het aanvullen. Er wordt weer heerlijk gespeeld in de zandbak door de leerlingen.

OUD PAPIER 14 september (herhaling)
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
Hoe de twee routes precies lopen wordt uitgelegd voordat er oud papier opgehaald gaat worden.
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Hulpouders
Afgelopen week heeft u de ouderhulplijst meegekregen. Denkt u eraan deze weer ingevuld in te
leveren op school?

Schoolreis groep 3,4,5 verplaatst!!!
Dinsdag 24 september gaan de leerlingen van groep 3,4,5 op schoolreis i.p.v. dinsdag 17 september.
Dit in verband met het feit dat er geen plaats meer was voor een schoolreis bij de Drentse koe.
Informatie over de schoolreis volgt spoedig.

RietNymf groep 1 en 2 (herhaling)
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 bij de RietNymf
en naar school gebracht 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 (herhaling)
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

Startgesprekken
Dit schooljaar starten we met de zogenaamde startgesprekken voor de groepen 6, 7 en 8. In de week
van 23 september wordt u van harte uitgenodigd om samen met uw kind(eren) in gesprek te gaan
met de leerkracht. De zomervakantie wordt natuurlijk besproken, maar ook verwachtingen naar
elkaar kunnen worden uitgesproken. Belangrijke informatie voor het komende schooljaar kunt u dan
delen met de leerkracht. Uw kind(eren) worden bewust betrokken bij het gesprek, omdat zij als geen
ander kunnen aangeven wat ze nodig hebben om zich prettig te kunnen voelen en om succesvol te
kunnen zijn. Tijdens de informatie avond ligt er een intekeninglijst voor de startgesprekken klaar.

Schoolplein
Ons schoolplein heeft een kleine metamorfose ondergaan. Het hokje is geschilderd, de voetstappen
zijn weer mooi van kleur en we hebben een mooi hinkelpad gekregen. Ruimzicht bedankt voor onze
mooie plein.
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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.

Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 25 september a.s. gaan ruim 160.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad
tijdens de Kinderpostzegelactie. Onze leerlingen uit groep 6, 7 en 8 doen ook mee. Een deel van de
opbrengst gaan naar onze schoolbibliotheek.

RietNymf groep 3,4,5
Donderdagochtend 26 september gaan de leerlingen van groep 3,4,5 naar de RietNymf. We
vetrekken om 09.30u vanaf school en de leerlingen kunnen om 11.15u weer opgehaald worden bij de
RietNymf en naar school gebracht worden.
Ook dit jaar zijn we weer afhankelijk van rijders om bij de RietNymf te komen. Welke ouders zouden
26 september kunnen rijden? U kunt zich opgeven bij juf Marlou of juf Maaike.

Aanwezigheid Hanneke
Datum
Maandag 16 september
Dinsdag 17 september
Woensdag 18 september
Donderdag 19 september
Maandag 23 september
Dinsdag 24 september
Woensdag 25 september
Donderdag 26 september

Locatie
Obs de Lantscheene
Middag Obs de Lamer
Stafbureau
Obs de Lamer / Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2019- 2020 zal op vrijdag 27 september 2019 in uw
mailbox te vinden zijn.
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Bijlagen
Deze nieuwsbrief bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1; Nieuwsbrief Vreedzame school blok 2
Bijlage 2; Nieuwsbrief buurtsportwerk
Bijlage 3; Ouderbrief Veilig leren lezen kern 2
Bijlage 4; Stappenplan thuis helpen met lezen

Agenda
September
13
17
18
Week 39
20
24
25
26
27
Oktober
3

Nieuwsbrief
RietNymf groep 1 en 2
Informatie avond
Startgesprekken groep 6,7,8
Comprix sportdag leerlingen groep 8
Schoolreis groep 3,4,5
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
4
4
6
7
8
11
14
17 t/m 21
28
Maart
4
12
13
17
18
19
20
27
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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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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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