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Namens alle teamleden wensen we u en uw naasten alle goeds en de beste wensen voor 2020 toe.
We hopen dat we er met elkaar een goed jaar van kunnen maken
Aan de verhalen van de leerlingen te horen, zijn de afgelopen twee weken goed gevuld geweest met
feesten en veel gezelligheid. Voor je het weet zijn de vakantieweken dan ook weer om. Lekker
uitgerust en vol goede moed starten de leerlingen en leerkrachten met de tweede helft van dit
schooljaar.

CITO toetsen
Deze maand zal vooral in het teken staan van de halfjaarlijkse toetsen voor alle leerlingen. Maandag
13 januari zullen we starten met de toetsen. Deze toets weken zullen twee weken duren. Dagelijks
worden er dan, afhankelijk van de lengte van de toets, één of twee toetsen gemaakt.
De leerlingen van groep 8 zullen het traject van de advisering voor het voortgezet onderwijs ingaan.

Stil staan bij….
Donderdag 16 januari is het alweer een jaar geleden dat juf Lieske is overleden. Deze dag zullen we
samen met de leerlingen hier even bij stilstaan.

Tostidagen
Luutsje en Maureen hebben aangeboden om met de leerlingen tussen de middag tosti’s te komen
bakken. Dit aanbod wilden we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan, dus volgende week hebben
de leerlingen weer een tostidag. Luutsje en Maureen komen op de volgende dagen;
Maandagmiddag 13 januari groep 1 en 2
Donderdagmiddag 16 januari groep 6,7,8
Vrijdagmiddag 17 januari groep 3,4,5
Wilt u uw kind(eren) op deze dag brood met kaas, kaas/vleeswaren meegeven?

Studiemiddagen
Op maandagmiddag 20 januari zijn alle leerlingen om 12.00u vrij in het kader van een studiemiddag.
Deze middag staat in het teken van de ‘Vreedzame school’.
Op maandagmiddag 4 februari zijn alle leerlingen om 12.00u vrij in het kader van een studiemiddag.
Deze middag gebruiken wij om de resultaten van ons onderwijs te evalueren.

Doe dag Terra
De leerlingen van groep 8 zijn op dinsdag 21 januari uitgenodigd op het Terra voor een doe-middag.
De leerlingen worden om 12.00u verwacht op het Terra, waar de leerlingen een lunch krijgen
aangeboden. Daarna volgen er een aantal workshops. Rond 15.30u is deze doe-middag weer
afgelopen. Juf Geeske gaat mee als begeleiding.
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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. Voor deze middag zijn
we op zoek naar een ouder die met groep 8 mee wil. Dit kunt u doorgeven aan juf Geeske.

Schaaklessen
Vanaf vandaag beginnen de schaaklessen van meester Albert weer.
De leerlingen oefenen voor het Heite schaaktoernooi wat op zaterdag 8 februari in het Linde College
te Wolvega zal plaatsvinden. Onze school doet dit jaar met 1 team mee.
Voor deze dag zijn we nog op zoek naar een ouder of ouders die het leuk vinden om deze leerlingen
te begeleiden deze dag.

Stakingen 30 en 31 januari
Zoals u wellicht heeft vernomen in de media zullen er op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
aanstaande stakingsdagen gehouden worden. Als team zullen wij ons besluit om wel of niet deel te
nemen aan deze staking begin volgende week met u delen.

Gezonde lunch
Alle leerlingen lunchen op school van 12.00u – 12.15u. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de eigen klas
onder toezicht van de leerkracht. De leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee. Wij willen u
vragen om, net als bij de kleine pauze-hap, gezond eten mee te geven. We merken steeds vaker dat
er een snoepje of koekje meegegeven wordt.
Het is de bedoeling dat uw kind brood meeneemt en evt. fruit. Een “gezonde koek” is ook
toegestaan, maar koek, snoep e.d. niet. Wilt u uw kind(eren) toch iets lekkers meegeven, denk dan
bijv. aan een stukje kaas, komkommer, tomaatje, worteltje.
Om af en toe toch een lekker hapje mee naar school te mogen nemen, zullen we op iedere
donderdag voor elke vakantie een ‘Rommel in de trommeldag’ houden.
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OUD PAPIER 25 januari
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 25 januari wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Wagen 1 (van Lubert van de Woude)

Wagen 2 (van Ruud Oosting)

Herko Jansen (rijder trekker)

Wiljan Oenema (rijder trekker)

Leon v/d Tol

Ludo Potiek

Jelle Heida

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.

Aanwezigheid Hanneke
Datum
Maandag 13 januari 2020
Dinsdag 14 januari 2020
Woensdag 15 januari 2020
Donderdag 16 januari
Maandag 20 januari 2020
Dinsdag 21 januari 2020
Woensdag 22 januari 2020
Donderdag 23 januari 2020

Locatie
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Afwezig
Obs de Lantscheene/Obs de Lamer
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Middag Obs de Lantscheene

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2019- 2020 zal op vrijdag 24 januari 2020 in uw
mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1; Kletskaart blok 3
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Agenda
Januari
10
13
20
24

Februari
4
4
6
7
10
8
11
13
14
17 t/m 21
28
Maart
4
12
13
17
18
19
20
27

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
Rommel in de trommeldag
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
Rommel in de trommeldag
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
23
24
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Afscheid groep 8
Rommel in de trommeldag
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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