Nieuwsflits
OBS de Lamer

nummer 16 schooljaar 2019-2020

Herstart scholen
De kogel is door de kerk; we gaan 11 mei weer
beginnen. Onder voorwaarden, dat wel, maar het
is toch een lichtpuntje. Hoe de herstart er voor
onze school uit gaat zien zullen wij vandaag met u
delen middels een informatiebrief.
Deze brief kunt u straks in uw mailbox vinden.

OUD PAPIER 9 mei gaat wel door
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 9 mei wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Wagen 1 (van Lubert van de Woude)
Hans Hoekstra (rijder trekker)

Wagen 2 (van Ruud Oosting)
Robert Kloosterman
(rijder trekker)

Betze Stienstra

Wilco Bom

Piet Witteveen

Thijs Hogeling

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
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Bericht van School Maatschappelijk Werk
Beste ouders / verzorgers,
De situatie waar we nu met elkaar in zitten, vraagt veel van iedereen.
Het kan spanningen en onzekerheden met zich meebrengen. In sommige gezinnen zal dit af en toe
zijn en weer over gaan, maar mochten de zorgen oplopen, dan kan het fijn zijn om daar met iemand
over te praten. Soms kan dan één gesprek voldoende zijn, soms is er wat meer nodig.
Al zijn wij natuurlijk ook beperkt in onze mogelijkheden, toch willen we heel duidelijk aangeven dat
wij gewoon bereikbaar zijn.

•
•
•
•
•

Een reden om contact met ons op te nemen kan bijvoorbeeld zijn:
Er zijn veel ruzies in huis en we weten niet meer hoe dat op te lossen;
We zijn bang onze baan te verliezen en hebben daar veel zorgen om;
Ons kind is heel angstig;
Ons kind laat moeilijk gedrag zien en we weten niet hoe we daarop kunnen reageren;
We vinden het thuis heel zwaar en kunnen moeilijk onze draai vinden.
Graag zijn wij een luisterend oor en denken met jullie mee.
Gesprekken met het SMW zijn vertrouwelijk en zonder toestemming wordt er geen informatie met
derden gedeeld.
Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar op via onderstaande gegevens.
Vriendelijke groet,
Namens het Gebiedsteam, aandachtsgebied Schoolmaatschappelijk Werk
Romee Huisman
r.huisman@weststellingwerf.nl
0630653982
Manon Heida
m.heida@weststellingwerf.nl
0613398294
Wemanda Teunissen w.teunissen@weststellingwerf.nl
0682225229

Meivakantie
Vanaf maandag 27 april kunnen de kinderen en ouders genieten
van een welverdiende meivakantie.
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Update challenge 4 ‘De opsteker- challenge’
De opsteker – challenge van de Vreedzame school is de challenge van deze week. We hebben al
mooie dingen mogen ontvangen. Hebben jullie nog foto’s of mooie opstekers stuur ze op naar ons of
stop ze in de brievenbus . Hieronder een mooie foto van een ‘hart onder de riem steken’
Succes met de challenge!

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2019- 2020 zal op vrijdag 8 mei 2020 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat geen bijlagen.
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Agenda
April
24
27-5 mei

Nieuwsbrief
Meivakantie

Mei
6
8
9
20
21-24

Start school
Nieuwsbrief
Oud papier
Nieuwsbrief
Hemelvaartweekend

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

2de Pinksterdag, alle leerlingen vrij
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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