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Bezoek juf Jeltje en Douwe
Donderdagochtend 17 oktober is juf Jeltje bij ons op school geweest, samen met Douwe en natuurlijk
Fedde.
Het was fijn om juf Jeltje weer even te zien. Natuurlijk konden ze niet met lege handen weer naar
huis vertrekken. De juf en Douwe zijn verwend met een aantal cadeaus van de leerlingen en de
juffen.

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 2 november 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

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.

Nationaal Schoolontbijt
Dinsdag 5 november doen wij mee met het Nationaal School Ontbijt. We gaan met alle groepen
gezamenlijk ontbijten. Als bijlage een informatiebrief over het nationaal schoolontbijt.
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Staken 6 november
Zoals u via de media en voor de herfstvakantie van ons heeft vernomen zullen leerkrachten uit het
basisonderwijs op woensdag 6 november gaan staken. Ook onze school zal meedoen aan deze
stakingsdag. De leerkrachten van Obs de Lamer vinden het belangrijk om mee te staken. De school is
6 november gesloten.
Mocht het opvangen van uw kind/kinderen echt problemen geven, dan kunt u contact opnemen met
de directeur.
Wij hopen dat u onze actie steunt en hopen op uw begrip.

RietNymf groep 1 en 2
Donderdag 7 november gaan de leerlingen van groep 1 en 2 naar de RietNymf. We vertrekken om
09.30u vanaf school en de leerlingen kunnen om 11.15u weer opgehaald worden bij de RietNymf.
Rijders hiervoor zijn Marleen en Carola.

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 2020. 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.

RietNymf groep 3,4,5
De leerlingen van groep 3,4 en 5 gaan donderdagochtend 14 november naar de Rietnymf. We
vertrekken om 09.30u vanaf school en de leerlingen kunnen om 11.15u weer opgehaald worden bij
de RietNymf. Er hadden zich voor deze datum vele rijders opgegeven, onze dank daarvoor. Rijders
voor deze keer zijn Yvonne en Marjon.

RietNymf groep 6,7, 8
Groep 6, 7 en 8 gaan donderdagochtend 28 november naar de RietNymf. De leerlingen vertrekken
om 09.15u op de fiets vanaf school. Marjan Hulzinga heeft zich opgegeven om mee te fietsen.
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Oudergesprekken
Op dinsdagmiddag en -avond 19 november vinden er oudergesprekken plaats. Deze gesprekken gaan
met name over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind(eren)
Donderdagochtend 7 november hangen wij de intekenlijsten op, zodat u zich kunt intekenen voor
deze oudergesprekken.

25 november studiemiddag
Op maandagmiddag 25 november zijn alle leerlingen om 12.00u vrij in het kader van een
studiemiddag met de collega’s van de Lantscheene. Deze middag staat in het teken van de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen.

Aanwezigheid Hanneke
Datum
Maandag 4 november
Dinsdag 5 november
Woensdag 6 november
Donderdag 7 november
Maandag 11 november
Dinsdag 12 november
Woensdag 13 november
Donderdag 14 november

Locatie
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
STAKEN
Obs de Lantscheene
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lamer
Ochtend Obs de Lantscheene
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR SINTERKLAASFEEST MUNNEKEBUREN
Hallo ouders,
Zoals de meesten wel weten, krijgen de kinderen ieder jaar een uitnodiging voor het Sinterklaasfeest
in Munnekeburen, dat georganiseerd wordt door Jeugdcommissie De Groote Veenpolder. Kinderen
van Olde-, Nijelamer, Nijeholtwolde en OBS De Lamer kunnen ook van dit feest genieten, omdat
Plaatselijk Belang Oldelamer hier financieel aan bijdraagt èn omdat er minimale hulp geboden wordt
bij het opbouwen/klaarmaken van de ruimte in de sporthal waar het feest plaatsvindt en op de dag
zelf.
Om op deze manier de kinderen uit onze dorpen ook te kunnen laten genieten van een gezellig,
kleinschalig Sinterklaasfeest is het wel noodzakelijk dat de Jeugdcommissie naast hun vele
vrijwilligers ook hulp krijgt van een aantal vrijwilligers uit onze dorpen. De Jeugdcommissie heeft
vorig jaar aangegeven dat wanneer er geen vrijwilligers kunnen helpen, wij geen uitnodiging meer
ontvangen om bij het Sinterklaasfeest aanwezig te zijn. Omdat er veel kinderen uit onze dorpen naar
het Sinterklaasfeest gaan, zou dat erg jammer zijn en willen wij bij deze dan ook aan ouders vragen:
Wie kan een paar uurtjes helpen op vrijdagavond 22 november vanaf 19.30 uur?
En wie zou bij de Oldelaamsterbrug de veiligheid in acht kunnen nemen?
(Iets voor aankomst bij de Oldelaamsterbrug totdat de stoet vertrekt richting sporthal de aanwezige
mensen van de weg houden/verkeer in de gaten houden.)
Het zou heel fijn zijn dat we er met een aantal vrijwilligers voor kunnen zorgen dat ‘’onze’’ kinderen
kunnen blijven genieten van het Sinterklaasfeest!
Heb je de mogelijkheid om te helpen, laat het mij dan graag uiterlijk vrijdag 8 november a.s. weten.
Met vriendelijke groet,
namens Plaatselijk Belang Oldelamer
Alien van der Tol
(0561-499296 / oost111@hetnet.nl)

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2019- 2020 zal op vrijdag 15 november 2019 in uw
mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1 nationaal schoolontbijt
Bijlage 2 veilig leren lezen ouderbrief kern 4
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Agenda
November
1
5
7
14
15
19
25
28
29
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

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

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
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27
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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

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

7
8
9
10
13
17
21
24

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

Nieuwsflits
OBS de Lamer

nummer 5 schooljaar 2019-2020

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

juli
2
3
6

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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