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Fijn van start gegaan
We zijn nu 2 weken in het schooljaar en met elkaar hebben we een fijne start gemaakt. In deze
Nieuwsflits informatie over de ouderhulplijst, Vreedzame School, Engels en de startgesprekken.

Stepping Stones
Dit schooljaar zijn we in alle groepen gestart met Stepping Stones. Kinderen in
alle groepen leren met deze methode spelenderwijs Engels. Spreken en
luisteren komen aan bod en in de hogere groepen ook schrijven en lezen.
Eerste reactie van de kinderen op de lessen: het was een vrolijke les met het
bord erbij. De uitleg was heel duidelijk.

Verkouden leerlingen
Vanuit het Corona mogen leerlingen vanaf groep 3 met een neusverkoudheid niet naar school. Bij
een neusverkoudheid is het vaak wel mogelijk om thuis schoolwerk te maken. Is uw kind verkouden
en moet uw kind daarom thuis blijven, dan vragen we u contact op te nemen met de eigen leerkracht
om een pakketje met werk voor thuis op te halen.
Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 gelden andere richtlijnen. Zij mogen bij een
neusverkoudheid (zonder koorts) wel naar school. Indien u twijfelt, altijd even overleggen met de
leerkracht. Met behulp van de beslisboom vanuit het RIVM kan de leerkracht aangeven of uw kind
naar school kan komen.

Contacten met school
Bij deze een verzoek aan alle ouders; heeft u een mededeling, vraag of opmerking voor de leerkracht
dan verzoeken we u naar school te bellen. In deze huidige tijd staan er vele communicatiemiddelen
tot onze beschikking, wat communiceren ook gemakkelijk maakt.
Toch vinden we het fijn als u ‘gewoon’ naar school zou willen bellen of mailen. Alvast bedankt!

OUD PAPIER
Zaterdag 12 september wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Wagen 1 (van Lubert van de Woude)

Wagen 2 (van Ruud Oosting)

Lodewijk Flapper (rijder trekker)

Wiljan Oenema (rijder trekker)

Richard Stern

Ludo Potiek

Martin Faber

Gretha de Jong

Roy Oosterkamp, coördinator oud papier 06 33 33 13 30
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Startgesprekken 7 en 9 september
Er zullen startgesprekken plaatsvinden op maandag 7 en woensdag 9 september.
De leerkrachten maken een schema en u ontvangt een uitnodiging. De gesprekken zullen
plaatsvinden op school.
Voor een aantal ouders zijn de startgesprekken nieuw. In een startgesprek is het de bedoeling dat
ouders vertellen over hun kind en dat leerkrachten en ouders verwachtingen uitspreken en
afspraken maken voor het komende schooljaar. Volgende week ontvangt u een vragenlijst per mail
om alvast vooraf door te nemen met uw kind.
In verband de regelgeving inzake Corona vragen we u rekening te houden met de volgende regels en
afspraken:
- Er zijn 3 ingangen. De vooringang is voor ouders van groep 6-7-8. De zij ingang voor groep 34-5 en de nooddeur in het kleuterlokaal voor groep 1 en 2.
- Bij het lokaal staat een handgel
- Houd 1,5 meter afstand tot de leerkracht en andere ouders
- Kom niet naar school als u verkoudheidsverschijnselen hebt. Het gesprek zal dan telefonisch
plaatsvinden.
We rekenen op uw medewerking in bovenstaande en zien uit naar de gesprekken.

De Vreedzame School
Het schooljaar is gestart met blok 1, We horen bij elkaar. In dit blok wordt
gewerkt aan groepsvorming en een positief sociaal klimaat.
In alle groepen zijn afspraken en regels opgesteld, de taken verdeeld en
zijn leuke samenwerkingsopdrachten gedaan. Ook zijn er al veel
opstekers aan elkaar gegeven! De vragen van de kletskaarten zijn als
bijlage in de deze Nieuwsflits opgenomen. Vanaf 7 september beginnen
met we met blok 2. Dit blok gaat over het oplossen van conflicten.

Gymrooster
De groepen 1-2 gymmen dagelijks bij slecht weer.
Groep 3-4-5:
Maandag 13.30 uur en donderdag 12.30 uur
Groep 6-7-8
Donderdag en vrijdag om 13.30 uur

Ouderhulplijst
Maandag 31 augustus krijgt u de brief voor de ouderhulp, graag ontvangen we deze voor dinsdag 15
september weer terug. Alvast bedankt voor alle hulp!

Obs de Lamer hoofdweg 55 8486GC Oldelamer www.obsdelamer.nl

Nieuwsflits
OBS de Lamer

nummer 2 schooljaar 2020-2021

Rapporten en luizenzakken
Mocht u nog rapporten van de leerlingen thuis hebben, zou u deze dan mee willen geven naar
school?
Indien er luizenzakken thuis zijn, graag deze ook meegeven. De kinderen doen hier hun jas weer in en
de tas kan in de mand in de klas.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 31 augustus
Dinsdag 1 september
Donderdag 3 september
Vrijdag 4 september
Maandag 7 september
Dinsdag 8 september
Donderdag 10 september
Vrijdag 11 september

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

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2020- 2021 zal op vrijdag 11 september 2020 in uw
mailbox te vinden zijn.

Van het buurtsportwerk Weststellingwerf
Beste ouders/verzorgers,
Dit schooljaar zullen wij wederom actief zijn als buurtsportcoaches op de basisscholen. Wij
ondersteunen de scholen op het gebied van sport en bewegen.

Karen Douwstra

Frits Schnoor

Timo Huisman

Rosé Buskermolen Freek Molenkamp

Wat doen wij?
Bewegingslessen:
Vanaf augustus komen wij vaker op de scholen om de gymlessen voor de groepen 1 t/m 8 te geven.
De buurtsportcoach van uw school is Frits Schnoor.
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Clinic’s van verenigingen:
Het Buurtsportwerk werkt samen met sportverenigingen. Vanuit die samenwerking komen er
verschillende verenigingen in de gymles om clinics te geven. De leerlingen kunnen zo kennis maken
met verschillende sporten die aangeboden worden in de gemeente. Voor de verenigingen is het een
mooi moment om promotie te maken voor eventuele nieuwe leden.

Weet uw kind nog niet welke sport hij/zij wil doen? Neem dan contact op met het Buurtsportwerk of
kijk op onze website www.buurtsportweststellingwerf.nl voor een overzicht van alle verenigingen.
Er is altijd een mogelijkheid om een gratis kennismakingsles bij een vereniging te doen.
Overige werkzaamheden op de scholen:
De buurtsportcoaches zijn ook betrokken bij de volgende activiteiten:
-

Aquagym: serie van 3 lessen bewegingsonderwijs in het zwembad. Doelgroep: 5 t/m 8.
Koningsspelen, sportdagen, schoolkorfbal en schoolvoetbal
Materialen uitleen
De scholen krijgen jaarlijks verschillende materialen pakketten die in de gymzaal, op het
schoolplein of in het speellokaal gebruikt kunnen worden

Sporttoer, Zomertoer en Naschools Sport Aanbod (NSA):
Na schooltijd worden er maandelijks 6 gratis naschoolse sportactiviteiten (NSA) aangeboden in
Weststellingwerf. Vaak worden lokale verenigingen bij de activiteiten betrokken. Alle kinderen
kunnen op deze manier gratis kennis maken met verschillende sporten in de gemeente.
In de vakanties worden er ook activiteiten georganiseerd door het Buurtsportwerk.
In de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie is er in Noordwolde, Wolvega en Munnekeburen een
Sporttoer. Hier kunnen kinderen gratis aan deelnemen zonder opgave. We proberen iedere editie
iets anders te organiseren, vaak in samenwerking met verenigingen. In de 1e week van de
zomervakantie organiseren we ook een Zomertoer in Noordwolde en Wolvega, de locaties
verschillen per activiteit. De kinderen krijgen een promotieflyer via school.
Blijf op de hoogte van onze activiteiten!
Like ons op facebook (facebook.com/BuurtsportWSW)
of volg ons op instagram #buurtsportweststellingwerf
Bekijk onze website http://www.buurtsportweststellingwerf.nl/
Je kunt ons natuurlijk ook aanspreken als we in de buurt zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsbrief bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1; kletskaarten blok 1 de Vreedzame School
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Agenda 2020-2021
Augustus
17
28

Start schooljaar 2020 -2021
Start blok 1 Vreedzame School
Nieuwsbrief

September
7
7
11
Week 38
23 september
25
30

Buurtsportwerk in de Schakel 14.30 groepen 3 t/m 6
Start blok 2 Vreedzame School
Nieuwsbrief
Startgesprekken
Start kinderpostzegelactie
Nieuwsbrief
Start Kinderboekenweek thema: En toen?

Oktober
6
9
12 t/m 16
30

Buurtsportwerk in de Schakel 14.30 groepen 3 t/m 6
Nieuwsbrief
Einde kinderboekenweek
Herfstvakantie
Nieuwsbrief

November
2
3
13
19
26
27

Start blok 5 Vreedzame School
Publiekscollege Terra
Nieuwsbrief
Oudergesprekken, sociaal emotionele ontwikkeling
Buurtsportwerk in de Schakel 14.30 groepen 3 t/m 6
Nieuwsbrief

December
4
7
10
11
17
19

Sinterklaas
Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs te Munnekeburen voor
ouders en leerlingen groep 8
Buurtsportwerk in de Schakel 14.30 groepen 3 t/m 6
Nieuwsbrief
Kerstviering
Start Kerstvakantie
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8
11
18
22
Februari
2
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Start school
Start blok 3 Vreedzame School
Nieuwsbrief
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Nieuwsbrief

5
6
9
15
16
19
19
22 t/m 26

08.30u – 10.00u kijkochtend voor ouders aansluitend gesprek met
Hanneke (tips en tops)
08.30u – 10.00u kijkochtend voor ouders aansluitend gesprek met
Hanneke (tips en tops)
Nieuwsbrief
o.v.b.Remco Heite schaaktoernooi
Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Rapport mee
Oudergesprekken
Juffendag
Nieuwsbrief
Voorjaarsvakantie

Maart
1
3
5
16
17
19
19

Start blok 4 Vreedzame School
Comprix studiedag, alle leerlingen vrij.
Nieuwsbrief
Publiekscollege locatie school Comprix
Open dag
Nationale pannenkoekdag
Nieuwsbrief

April
1
2
5
7
16
20
23
27
30

Nieuwsbrief
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
Schoolvoetbal
Nieuwssbrief
Eindtoets route 8
Koningsspelen
Koningsdag
Nieuwsbrief

4
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19
21
21
24

Meivakantie
Herdenking monument
Start school
Start blok 6 Vreedzame School
Schoolkorfbal
Mei-spelen
Nieuwsbrief
Tweede pinksterdag, alle leerlingen vrij

Juni
1
1 t/m 4
4
7
14
18
28
28

2de Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Avondvierdaagse
Nieuwsbrief
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Nieuwsbrief
Alle leerlingen 12.00u vrij i.v.m. studiedag
Rapport mee

juli
1
2
8
9
10

Oudergesprekken
Nieuwsbrief
Afscheid groep 8
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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Bijlage 1: Vragen Kletskaart Vreedzame School
Blok 1 van De Vreedzame School heeft als thema: ‘We horen bij elkaar’. In
dit blok werken we met elkaar aan een fijne groep waarin we elkaar beter leren kennen en
maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan.
U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van deze vragen:
• Kun je wat vertellen over de kinderen in jouw groep?
• Welke afspraken hebben jullie gemaakt over hoe jullie met elkaar omgaan?
• Aan welke regels moet je je houden op school? En in de klas?
• Voor welke taak ben jij verantwoordelijk? Wat moet je daar allemaal voor doen?
• Welke taken zijn er nog meer? Welke taak zou jij graag nog willen doen?
• Heb jij wel eens een opsteker gekregen? Zo ja, van wie en waarom?
• Heb jij iemand wel eens een opsteker gegeven? Aan wie en waarom?
• Hoe vind je het om een opsteker te krijgen?
• Wat is jouw mening over afbrekers?
• Wat zeg je als je plagen niet leuk vindt?
• Wat kun je doen als je ziet dat iemand gepest wordt?
Veel kletsplezier!!
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