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RietNymf groep 1 en 2
Donderdag 12 maart zijn de leerlingen van groep 1 en 2 naar de Rietnymf geweest. We hebben het
gehad over de winterslaap van de dieren. Zelf mochten we ook even een winterslaapje houden met
op de achtergrond de muziek van de seizoenen zodat we wisten wanneer we weer wakker gingen
worden. We willen de rijders bedanken voor het brengen en halen.

RietNymf groep 3,4,5
Donderdag 19 maart zouden de leerlingen van groep 3,4,5 naar de RietNymf gaan. In verband met de
ontwikkelingen van het Coronavirus zal deze les worden uitgesteld tot een later te bepalen tijdstip.

Groep 1 en 2 naar Appelscha
Donderdag 19 maart zouden de leerlingen van groep 1 en 2 naar een interactieve theatervoorstelling
gaan. In verband met de ontwikkeling van het coronavirus zal dit bezoek worden uitgesteld tot een
later te bepalen tijdstip.

Open dag 18 maart
De open dag die op 18 maart wordt georganiseerd in het kader van ‘de dag van het openbaar
onderwijs’ gaat niet door. Dit in verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Pannenkoekdag
In eerdere communicatie hebben de leerlingen van Obs de Lamer u uitgenodigd voor de Pannenkoek
dag op vrijdagmiddag 20 maart.
In verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, hebben we uit voorzorg gezamenlijk
besloten deze Pannenkoekdag niet door te laten gaan.
Nieuwe datum
Uitstel is geen afstel; wanneer de verspreiding van het Coronavirus onder controle is, wordt er een
nieuwe datum vastgelegd waarop wij met elkaar pannenkoeken gaan eten. Zodra deze datum
bekend is dan laten wij u dat uiteraard weten.
We hopen op uw begrip voor deze situatie.

School van de week
Onze school is vrijdag 27 maart en zaterdag 28 maart ‘school van de week’ bij zwembad De Steense
te Wolvega. De leerlingen kunnen dan voor 2 euro zwemmen.
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Aqua gym
Voor de groepen 6/7/8 staat Aqua-gym op het programma. We duiken op 23 maart, 30 maart en 6
april het water in! Deze les duurt van 13.00 tot 14.00 uur in zwembad De Steense in Wolvega. Dat
betekent dat de leerlingen van 6/7/8 op bovenstaande data zwemkleding mee moeten nemen naar
school.
We zijn nog op zoek naar ouders die ons naar Wolvega willen brengen (12.30u uur) en/ of willen
halen (14.15 uur). U kunt zicht opgeven bij juf Geeske of via geeske@obsdelamer.nl

Theoretisch verkeersexamen (herhaling)
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

Nieuwe datum feestelijke ouderavond
We verplaatsen de feestelijke ouderavond van vrijdag 24 april naar donderdag 25 juni. Dit in verband
met de ondersteuning die wij krijgen vanuit kunst en coo bij het realiseren van een musical.

Aanwezigheid Hanneke
Datum
Maandag 16-03
Dinsdag 17-03
Woensdag 18-03
Donderdag 19-03
Maandag 23-03
Dinsdag 24-03
Woensdag 25-03
Donderdag 26-03

Locatie
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2019- 2020 zal op donderdag 26 maart 2020 in uw
mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat de volgende bijlagen;
Bijlage 1: nieuwsbrief bibliotheek
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Agenda
Maart
13
27
April
2

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

7
8
9
10
13
17
21
23
24
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
Nieuwsbrief
Meivakantie

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
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Juni
1
2 t/m 5
5
8
15
19
23
25
26
27
29
juli
2
3
6

nummer 13 schooljaar 2019-2020

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
Feestelijke ouderavond
Rapport mee
Oud papier
Oudergesprekken

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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