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Sinterklaas
Op donderdag 5 december heeft de Goedheiligman en zijn Piet een bezoek aan
de Lamer gebracht. De leerlingen hadden verschillende liedjes, dansjes en toneelstukjes om de Sint
mee te verwennen. Voor we het wisten was de tijd van Sint en Piet om. Het was een erg gezellige
ochtend.

OUD PAPIER 14 december
Dit schooljaar starten we met een nieuwe opzet van oud papier halen. 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 december wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Wagen 1 (van Lubert van de Woude)

Wagen 2 (van Ruud Oosting)

Hans Hoekstra (rijder trekker)

Symen Oenema (rijder trekker)

Betze Stienstra

Klaas v/d Schaar

Piet Witteveen

v/d Hoek

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.

Kerstfeest
Afgelopen maandag zijn we begonnen met kerst op school. Dit jaar hebben wij gekozen om
kerstmis te vieren met een thema. Aan de hand van het prentenboek “Vrolijk kerstfeest
Paultje” werken we aan het thema met andere delen, aardig en lief zijn voor elkaar,
behulpzaam zijn en wat over hebben voor een ander.
Voedselbank
Donderdagochtend 19 december komt iemand van de voedselbank een gastles geven aan de
leerlingen.
We willen de leerlingen vragen of ze iets mee naar school nemen voor de voedselbank. De
leerlingen mogen datgene meenemen wat ze zelf ook lekker vinden met de feestdagen en wat
houdbaar is! Dit kan ingeleverd worden t/m woensdag 18 december in de daarvoor bestemde
bak. We willen de meegebrachte spullen donderdagochtend 19 december aanbieden aan de
voedselbank.
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Lunchen op school
Donderdag 19 december lunchen we voor een keer met ‘rommel in de trommel’. De leerlingen
mogen voor deze keer wat andere lekkere hapjes mee in de broodtrommel naar school. U kunt
denken aan een pannenkoek, een lekker broodje, kwark, een klein koekje etc.
Kerstdiner
Op Donderdag 19 december vieren wij van 17:30 uur tot 19.00 uur ons Kerstfeest in het
Griffioentje.
We zijn van plan om een buffetmaaltijd te organiseren, waarbij de leerlingen zelf de hapjes
meenemen. Om dit mogelijk te maken willen wij jullie als ouders vragen, ieder 15 hapjes te
maken van 1 soort.
Vanaf woensdag 11 december tot en met maandag 16 december hangt er een intekenlijst in
de hal. Hier kunt u invullen wat u wilt maken. Op de lijsten staan voorbeelden van hapjes. Er is
natuurlijk ook ruimte voor eigen ideeën. Om teleurstelling te voorkomen gaan wij ervan uit
dat de hapjes waarvoor u zich intekent ook daadwerkelijk gemaakt worden.
Om 19.00u sluiten we de Kerstviering en kunnen de leerlingen weer opgehaald worden.
Vergeten jullie bij het naar huis gaan niet jullie spulletjes weer mee naar huis te nemen?
Vrijdag 20 december gaan we dan weer gewoon naar school en om 12.00u begint voor
iedereen de Kerstvakantie.

Afscheid juf Dana
Volgende week vrijdag is juf Dana voor het laatst bij ons op school. Dit willen we natuurlijk niet
zomaar voorbij laten gaan. Tijdens het kerstdiner nemen we met de leerlingen afscheid van juf
Dana. Als ouder kunt u om 19:00 uur als u uw kind(eren) op komt halen afscheid nemen van
juf Dana.

DOE dag Linde College
De leerlingen van groep 8 zijn op vrijdag 24 januari uitgenodigd op het Linde College voor een doemiddag. De leerlingen worden om 12.50u verwacht op het Linde College, daarna krijgen de leerlingen
twee minilessen aangeboden. Om 14.50u is deze doe-middag weer afgelopen.
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Aanwezigheid Hanneke
Datum
Maandag 16 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december
Donderdag 19 december
Maandag 6 januari
Dinsdag 7 januari
Woensdag 8 januari
Donderdag 9 januari

Locatie
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lamer/obs de Lantscheene
Obs de Lamer/obs de Lantscheene
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
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Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2019- 2020 zal op vrijdag 20 januari 2020 in uw
mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat geen bijlagen.

Agenda
December
13
19
23
Januari
6
10
13
20
24

Februari
4
4
6
7
8
11
14
17 t/m 21
28

Nieuwsbrief
Kerstviering
Start Kerstvakantie

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

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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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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