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Schaaktoernooi
Zaterdag 8 februari deden de leerlingen van de bovenbouw mee aan het Remco Heite
schaaktoernooi. De leerlingen hebben een mooie en leerzame dag gehad.
We willen de ouders bedanken die deze dag aanwezig waren.

Juffendag
Vrijdag 14 februari hebben de leerlingen van groep 8 een gezellige dag georganiseerd voor de
juffendag. We kijken terug op een gezellige dag.
Groep 8 bedankt voor de goede organisatie.

Schaatsen
Gistermiddag hebben we met de hele school geschaatst in Thialf. Wat hebben we een leuke en
sportieve middag gehad met elkaar.
We bedanken IJsclub Voorwaarts Oldelamer, IJsvereniging Nijelamer en de oudervereniging voor het
mede mogelijk maken van deze middag.
De foto’s worden binnenkort geplaatst op de website.

Comprix studiedag (herhaling)
Op woensdag 4 maart hebben wij een Comprix dag. Deze dag volgen wij met alle Comprix scholen
workshops. Deze dag zijn de leerlingen dus allemaal vrij!
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OUD PAPIER 7 maart
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 7 maart wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Wagen 1 (van Lubert van de Woude)
Lubert van de Woude (rijder trekker)

Wagen 2 (van Ruud Oosting)
Lodewijk Flapper (rijder trekker)

Roy Oosterkamp

Richard Stern

Abel Hulzinga

Martin Faber

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.

RietNymf groep 1 en 2
Donderdag 12 maart 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. De
volgende ouders hebben zich opgegeven om te rijden; Marjon en Wytske.

Open dag 18 maart
De open dag op 18 maart wordt georganiseerd in het kader van ‘de dag van het openbaar onderwijs’.
Alle scholen van Comprix zullen er aan meedoen.
Tijdens de open dag staan ook onze deuren open voor alle nieuwe ouders en kinderen, die graag
eens op onze school willen komen kijken.
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Pannenkoekdag
Op vrijdag 20 maart is het Nationale Pannenkoekdag. Na het succes van voorgaande jaren, willen we
ook dit jaar weer meedoen. De leerlingen van de Lamer mogen dan samen met hun grootouders en
inwoners boven de 60 jaar pannenkoeken eten in het Griffioentje. De leerlingen van groep 1 en 2
mogen er ook bij zijn.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 gaan deze ochtend pannenkoekenbakken. Wie zou willen helpen bij
het bakken met de leerlingen en waar zouden de leerlingen kunnen bakken?
Daarnaast zijn we nog op zoek naar hulp. Wie zou er thuis één pak pannenkoeken willen bakken?
Voor het meel wordt gezorgd.
U kunt zich aanmelden bij juf Geeske (geeske@obsdelamer.nl) of via directie@obsdelamer.nl.
Als bijlage hebben wij de uitnodiging voor grootouders en inwoners toegevoegd. We hebben
gemerkt dat niet alle 60plussers in het dorp onze mail ontvangen. Ook deze mensen zijn van harte
welkom, wilt u de uitnodiging doorgeven aan deze mensen?

Schoolvoetbal
Woensdagmiddag 8 april 2020 is er weer het schoolvoetbaltoernooi. We hebben weer een
jongensteam en meisjesteam op kunnen geven. Voor beide teams zijn we nog op zoek naar een
coach. Lijkt het u leuk om coach te zijn voor één van de teams dan kunt u zich aanmelden bij juf
Geeske. Zodra het programma binnen is zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Schoolkorfbal
Woensdagmiddag 13 mei is er weer het jaarlijks korfbaltoernooi in Noordwolde. De leerlingen die
mee willen doen hebben zich al opgegeven bij de leerkrachten. Leuk om te zien dat er weer zoveel
leerlingen meedoen.
Ook voor dit evenement zijn we weer op zoek naar begeleiders. Heeft u zich nog niet opgegeven via
de ouderhulp lijst dan kan dat als nog bij juf Maaike.
Zodra het programma binnen is zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Theoretisch verkeersexamen
Het theoretisch verkeersexamen staat voor groep 7 en 8 gepland op maandag 30 maart op school.
Voor dit examen wordt er geoefend in de klas. Ook kunnen ze thuis oefenen op
https://examen.vvn.nl/oefenen
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Kletskaarten
Bij elk blok van de Vreedzame school krijgen de leerlingen kletskaarten mee naar huis. Dit zijn
kaarten om met uw kind te bespreken. Dit is heel fijn omdat u dan weet wat er bij uw kind speelt en
omdat u dan weet waar we het op school over hebben. Vandaag krijgen de leerlingen de
kletskaarten mee van blok 4 'we hebben hart voor elkaar'. Veel kletsplezier.
Als bijlage de kletskaarten van blok 4.

Aanwezigheid Hanneke
Datum
Maandag 02-03
Dinsdag 03-03
Woensdag 04-03
Donderdag 05-03
Maandag 09-03
Dinsdag 10-03
Woensdag 11-03
Donderdag 12-03

Locatie
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Studiedag Comprix
Obs de Lantscheene/ Lamer
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2019- 2020 zal op vrijdag 13 maart 2020 in uw mailbox
te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat de volgende bijlagen;
Bijlage 1: Kletskaart blok 4
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Agenda
Februari
28
Maart
4
7
12
13
17
18
19
20
27
April
2
7
8
9
10
13
17
21
23
24
27-5 mei

Nieuwsbrief

Comprix studiedag, alle leerlingen vrij.
Oud papier
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

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
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Mei
4
6
8
9
13
14
15
20
21-24

Herdenking monument
Start school
Nieuwsbrief
Oud papier
Schoolkorfbal
Oudergesprekken route 8
Mei-spelen
Nieuwsbrief
Hemelvaartweekend

Juni
1
2 t/m 5
5
8
15
19
23
25
26
27
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
Oud papier
Oudergesprekken

juli
2
3
6

Afscheid groep 8
Rommel in de trommeldag
Laatste schooldag
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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