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Voorleeswedstrijd
In de bovenbouw was op 5 november de voorleeswedstrijd. Door de leerlingen van groep 7 en 8
werd er gestreden om de titel: Voorleeskampioen 2019-2020.
De kinderen van groep 5 en 6 waren deze middag de publieksjury. Maar natuurlijk was er ook een
officiële jury in ons midden. De jury bestond dit jaar uit: meester Albert, juf Dikkie en juf Wies.
Na het beluisteren van prachtige voorleessessies zijn er twee winnaars uit de bus gekomen.
De winnaar van de publieksprijs was Alieke Hoekstra. De winnaar van de officiële jury was ook Alieke
Hoekstra geworden. Zij mag ons gaan vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd van
Weststellingwerf in de bibliotheek.

Nationaal Schoolontbijt
Op dinsdag november hebben de leerlingen meegedaan aan het nationaal schoolontbijt. Naast dat
we heerlijk en gezellig met elkaar hebben gegeten, zijn de leerlingen zich ook bewust geworden van
het belang van een gezond ontbijt.

RietNymf groep 1 en 2
De leerlingen van groep 1 en 2 hebben afgelopen donderdag een bezoek gebracht aan de RietNymf.
De leerlingen hebben geleerd hoe het voedsel ‘reist’ door ons lichaam. Ook hebben de leerlingen een
spel gedaan over gezond eten. Tot slot mochten de leerlingen hun eigen fruitsalade maken en
opeten. Al met al weer een leerzame les.

Zakelijke ouderavond Obs De Lamer
Afgelopen woensdagavond was onze zakelijke ouderavond. We kijken terug op een goedbezochte en
informatieve avond.

RietNymf groep 3,4,5
Afgelopen donderdag zijn we naar de Rietnymf geweest. Deze keer ging het over
poep! We hebben het over carnivoren, herbivoren en omnivoren gehad. Elk dier
eet anders en daardoor ziet van elk dier de poep er anders uit. We hebben
geleerd dat een mens een darmstelsel heeft van 4 t/m 8 meter. Dat vonden we
al erg lang maar een paard en koe hebben een lengte van 40 meter qua
darmstelsel. Na alle informatie mochten de leerlingen zelf poep gaan maken,
aan de hand van een kaart waarop stond van welk dier ze poep moesten gaan
maken. Als afsluiting presenteerden we het aan elkaar en mochten de andere
kinderen raden van welk dier de poep was. Het was een leerzame en leuke les!
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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.

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) Als bijlage de indeling van de
oudergesprekken.
De leerlingen van groep 6,7 en 8 mogen bij deze gesprekken aanwezig zijn.

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.

Sinterklaas
Op donderdag 5 december zullen Sinterklaas en zijn Piet een bezoek
aan de Lamer brengen. We verwachten de Sint na de ochtendpauze op
school. De Goedheiligman heeft aangegeven rond de middagpauze
weer verder te moeten naar een volgende school.
Surprises
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben van Sint de opdracht
gekregen om mee te helpen met de pakjes en surprises. De leerlingen
van de bovenbouw nemen op dinsdagochtend 3 december de surprise
in een (grijze) plastic zak mee naar school. Probeer de naam van de
ontvangen onderop de surprise te zetten. Op dinsdagmiddag 3
december worden de surprises tentoongesteld in school. De ouders en
leerlingen zijn vanaf 14.15uur welkom om ze te komen bekijken.

Rijders gezocht
In het kader van leesontwikkeling en leesplezier mag de bovenbouw, groep 6,7 en 8, op dinsdag 10
december een bezoek brengen aan de bibliotheek in Wolvega. We vertrekken om 08.30u vanaf
school. Deze activiteit duurt tot 09.45u. Welke ouder vindt het leuk om deze ochtend mee te gaan
naar de bibliotheek? Dit kunt u doorgeven aan juf Geeske.
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Aanwezigheid Hanneke
Datum
Maandag 18 november
Dinsdag 19 november
Woensdag 20 november
Donderdag 21 november
Maandag 25 november
Dinsdag 26 november
Woensdag 27 november
Donderdag 28 november

Locatie
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Stafbureau te Wolvega
Obs de Lantscheene / Obs de Lamer
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 29 november 2019 in uw
mailbox te vinden zijn.

“Pietengym’’
Het Naschoolse Sport Aanbod van het
Buurtsportwerk,
Maakt het lichaam van álle kinderen sterk
Een groot feest met veel plezier
Voor de groepen 1,2,3 en vier
Om te zien wanneer … én hoelang het duurt
Kijk je op de flyer waar het is bij jou in de
buurt.
Kom allen naar het pieten trainen.
daarvan krijg je sterke benen.
Groetjes van de Sint en zijn pieten.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1 flyer pietengym
Bijlage 2 veilig leren lezen ouderbrief kern 5
Bijlage 3 indeling oudergesprekken
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Agenda
November
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
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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Maart
4
12
13
17
18
19
20
27
April
2
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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
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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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