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Kinderboekenweek
Gistermiddag was de afsluiting van de
Kinderboekenweek. De leerlingen hebben
voor de ouders, pakes en beppes, opa’s en
oma’s een mooi optreden verzorgd in de
gymzaal. De leerlingen hebben gedichten
voorgelezen en een lied gezongen. Daarna
werden de bezoekers rondgeleid langs alle
gemaakte werkstukken. Het was een
gezellige en goed bezochte middag.
Iedereen bedankt voor de komst naar onze
school.
(foto: Lenus vd Broek)

Leerlingenraad
Voor het schooljaar 2019 -2020 is er een nieuwe leerlingenraad. De
verkiezingen waren erg spannend. Uiteindelijk zijn Ruben, Lyen,
Wytze en Andries gekozen tot de nieuwe leerlingenraad.

RietNymf groep 6,7,8
Donderdag 10 oktober is de bovenbouw naar de Rietnymf geweest. Het thema van deze les was
paddenstoelen. De leerlingen hebben gekeken naar de functie van paddenstoelen, ze kennen nu een
aantal soorten paddenstoelen en weten hoe een zwamvolk ontstaat.

(S) Cool on Wheels
De bovenbouw heeft vanochtend deelgenomen aan een clinic (S)Cool on Wheels. Ze hebben hier een
theorieles gehad waarbij verteld werd over het leven en sporten met een handicap. ’s Middags
hebben de leerlingen in de gymzaal zelf ervaren om te leven en te sporten in een rolstoel.

Schoolschoonmaak
De afgelopen week is onze school onder handen genomen. Er is flink gepoetst en geboend in de
verschillende lokalen en ruimtes in de school.
We willen alle ouders bedanken die zich deze week hebben ingezet voor een schone school.
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Bezoek korenmolen Windlust
Groep 6,7 en 8 gaat vrijdagmorgen 18 oktober van 9.00 tot 12.00 uur naar korenmolen Windlust in
Wolvega. De leerlingen moeten een oud bakje of beker/kopje meenemen. Voor deze ochtend zijn we
op zoek naar 2 rijders en begeleiders die deze ochtend mee kunnen. Opgeven kan bij juf Geeske of
via de mail geeske@obsdelamer.nl

Douchen groep 1-2
Woensdag na de vakantie starten we met het douchen van de kleuters na de gym. Dit is ter
bevordering van de zelfredzaamheid, het gezond gedrag en de doorgaande lijn naar groep 3. Wilt u
dus elke woensdag een handdoek aan uw kind uit groep 1-2 meegeven?

Nationaal Schoolontbijt
Dinsdagochtend 5 november doen wij mee met het Nationaal School Ontbijt. We gaan met elkaar
ontbijten op school.

Voorleeswedstrijd
Op dinsdagmiddag 5 november zal de voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8 plaatsvinden. De
leerlingen bereiden thuis een boek voor. Op school vertellen ze wat over het boek en lezen een
fragment voor. Er wordt die middag door de jury en de publieksjury (groep 5 en 6) een winnaar
gekozen. De winnaar die gekozen wordt door de jury mag onze school vertegenwoordigen bij de
voorleeswedstrijd in de bibliotheek.

Drempelonderzoek
De leerlingen van groep 8 zijn het traject van de advisering voor het voortgezet onderwijs ingaan. Op
dinsdag 12 november zal het drempelonderzoek worden afgenomen bij groep 8. Het
drempelonderzoek wordt niet meer gebruikt als eindtoets, maar om de leerlingen voor te bereiden
op de eindtoets van A-Vision die we zullen afnemen in april 2019. Naast de voorbereiding is dit ook
een mooi moment om de ontwikkeling van de leerlingen van groep 8 nog beter in beeld te krijgen.

Zakelijke ouderavond Obs De Lamer
Noteer alvast in uw agenda:
woensdag 13 november is de zakelijke ouderavond.
De avond start om 20.00 in het Griffioentje
Voor het tweede gedeelte van deze avond hebben wij iemand uitgenodigd om uitleg te geven over
onze nieuwe methode de Vreedzame school. We rekenen op uw komst.
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Oud papier 2 november.
Besloten is om dit schooljaar te gaan starten met een nieuwe opzet van oud papier. 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)

Lubert van der Woude
(rijder trekker)

Robert Kloosterman
(rijder trekker)

Roy Oosterkamp

Wilco Bom

Abel Hulzinga

Thijs Hogeling

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

Herfstvakantie
Maandag 21 oktober start de herfstvakantie.
We wensen u alvast een fijne week toe met veel mooie
dagen om van de prachtige natuur te kunnen genieten.
We zien elkaar weer op maandag 28 oktober.

Aanwezigheid Hanneke
Datum
Maandag 14 oktober
Dinsdag 15 oktober
Woensdag 16 oktober
Donderdag 17 oktober
Maandag 28 oktober
Dinsdag 29 oktober
Woensdag 30 oktober
Donderdag 31 oktober

Locatie
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Directie overleg
obs de Lamer /obs de Lantscheene
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer

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

Nieuwsflits
OBS de Lamer

nummer 4 schooljaar 2019-2020

Enquête leerlingen groep 5 t/m 8
Beste ouders/verzorgers,
Het Buurtsportwerk is voornemens om via een digitale enquête het beweeggedrag en
de zwemvaardigheid in kaart te brengen van kinderen uit groep 5 t/m 8.
Uw school werkt hieraan mee en in week 44-45-46 wordt deze enquête afgenomen bij
de kinderen.
Als u bezwaar heeft tegen dit onderzoek kunt u dit melden bij de leerkracht van uw
kind. Uw kind hoeft dan geen enquête in te vullen.
In 2020 worden er vanuit het Buurtsportwerk acties ondernomen op basis van de uitkomsten van het
onderzoek. We hopen onze activiteiten beter aan te laten sluiten bij de wensen van de kinderen.
Wij zullen discreet omgaan met de verworven gegevens uit de enquête.
De gegevens worden enkel intern gebruikt en niet met derden gedeeld.
Met vriendelijke groet,
Karen Douwstra
Buurtsportcoach Weststellingwerf
karen@sportfryslan.nl
06 12 88 08 29
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Schoolmaatschappelijk werk
Ook dit jaar biedt het gebiedsteam weer schoolmaatschappelijk op de scholen in de gemeente
Weststellingwerf.
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende hulpverlening voor kinderen en ouders. Een
reden om contact met SMW op te nemen, kan bijvoorbeeld zijn:
Mijn kind wordt gepest;
Ik heb vragen over de opvoeding;
Mijn partner en ik gaan uit elkaar en we willen de kinderen hierin zo goed mogelijk
ondersteunen;
Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen;
In gezamenlijkheid met ouders en met school wordt bekeken wat de zorg is en welke hulp het meest
passend is. Het SMW biedt zelf kortdurende hulp, soms is één gesprek voldoende. Ook kan het zijn
dat een andere specialist in het gebiedsteam meer aansluit bij uw vraag, dan zal SMW zorgen dat er
contact komt met de juiste specialist. Wanneer er toch grotere zorgen zijn, dan zal het SMW in
overleg met ouder(s) doorverwijzen naar een andere instantie.
Mocht u zich willen aanmelden voor het SMW dan kan dat via de intern begeleider of directie van de
school van uw kind. Ook kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met SMW.
Romee Huisman
Vlechtwerker Schoolmaatschappelijk Werk
06-30653982
r.huisman@weststellingwerf.nl
werkdagen: di, woe, do en vr

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2019- 2020 zal op vrijdag 1 november 2019 in uw
mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsbrief bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1: Flyer sporttoer
Bijlage 2: Bestuursverkiezingen OV
Bijlage 3: Uitnodiging publiekscollege
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Agenda
Oktober
11
14
18
21 t/m 25

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
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December
5
9
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

nummer 4 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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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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