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Update coronavirus
Dinsdagavond, 19 mei, heeft onze minister-president aangegeven dat de scholen en kinderopvang
vanaf maandag 8 juni volledig opengaan. Voorwaarde is wel dat in de aankomende twee weken vast
komt te staan dat dit veilig is.
We zijn erg blij dat we de leerlingen allemaal tegelijk kunnen ontmoeten, maar blijven hierbij
zorgvuldig handelen. Dit is van groot belang voor de kinderen, teamleden en ouders. In de komende
week zullen er verdere afspraken worden gemaakt over de invulling van deze openstelling. In de loop
van volgende week zullen wij u hierover informeren.
Bovenstaande betekent dat de leerlingen nog één week langer voor 50% van de onderwijstijd op
school zijn en dat er per dag 50% van de leerlingen aanwezig mogen zijn op school.
Hieronder het schema wanneer we welke groep op school verwachten. De leerlingen zijn van 08.30u
tot 14.15u aanwezig op school. De kleuters zijn op vrijdag om 12.00u vrij.
Datum

Op school

Thuiswerken

Maandag 01-06-2020
Dinsdag 02-06-2020
Woensdag 03-06-2020
Donderdag 04-06-2020
Vrijdag 05-06-2020

Tweede Pinksterdag
Groep 1,3,4 en 6
Groep 2,5,7 en 8
Groep 1,3,4 en 6
Groep 2,5,7 en 8

Tweede Pinksterdag
Groep 2,5,7 en 8
Groep 1,3,4 en 6
Groep 2,5,7 en 8
Groep 1,3,4 en 6

RietNymf
Dit schooljaar zullen er geen lessen meer zijn bij de RietNymf. Na de zomervakantie van 2020 zullen
we, in overleg met de RietNymf, kijken hoe we deze lessen weer op kunnen pakken.

Mobiele telefoon
Wij kunnen ons voorstellen dat ouders, bij uitzondering en onder bepaalde omstandigheden, hun
kind een mobiele telefoon meegeven naar school. De kinderen hebben echter op school geen
telefoon nodig. De school is via de vaste lijn bereikbaar.
We staan niet toe dat kinderen op school gebruik maken van de mogelijkheden die een mobiele
telefoon biedt. Daarom moet een leerling, die een mobiele telefoon meeneemt naar school, deze
zodra hij/zij op school is, afgeven bij de groepsleerkracht. Aan het eind van de middag krijgt de
leerling de mobiele telefoon weer terug.
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Pinksteren
Volgende weekend is het Pinksterweekend.
De leerlingen zijn maandag 01 juni vrij.

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2019- 2020 zal op vrijdag 12 juni 2020 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat de volgende bijlage.
Bijlage 1: activiteiten in Weststellingwerf voor niet-leden

Agenda
Juni
1
8
12
15
23
26
27
29
juli
2
3
6

2de Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Alle leerlingen naar school
Start toetsweek
Nieuwsbrief
Start toetsweek
Alle leerlingen 12.00u vrij i.v.m. studiedag
Rapport mee
Nieuwsbrief
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
Obs de Lamer hoofdweg 55 8486GC Oldelamer www.obsdelamer.nl

