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Juffendag!
Voor de vakantie hebben we juffendag gehad. Groep 8 had
een leuke dag georganiseerd. Zo mocht iedereen verkleed
naar school komen. De dag begon met een muziekquiz voor
de leerkrachten. Daarna hadden groep 8 een circuit uitgezet
voor alle leerlingen. Er werd een dans aangeleerd met disco,
gespeeld bij de kleuters, apenkooi en geknutseld. Tussen de
middag zijn de leerlingen getrakteerd op patat. De dag werd
afgesloten met een film en vrij spelen. Het was erg gezellig.

Start Blink lezen
Deze week zijn we gestart in de bovenbouw met de pilot
Blink lezen. Dit is een methode voor technisch en begrijpend
lezen ineen. De eerste reacties van de bovenbouw zijn
positief. Ze beleven de avonturen op de Titanic als een passagier, verstekeling of bemanningslid.
Tijdens het lezen moeten de leerlingen allerlei opdrachten doen in het boek.
De groepen 4 en 5 gaan starten met Blink als juf Maaike weer op school is.

Gesprekken groep 6-7-8
In de week van 22 maart zullen de gesprekken voor groep 6-7-8 zijn. Hiervoor ontvangt u via Parro
een uitnodiging van de leerkrachten.

Cito toetsen
Na de vakantie is in de groepen 3 t/m 8 gestart met het afnemen van de Cito toetsen. De resultaten
van uw kind zullen met u gedeeld worden op de volgende wijze:
Groep 3-4-5: Resultaten met uitleg gaan mee naar huis en gesprek kan op aanvraag plaatsvinden.
Groep 6-7-8: in de gesprekken in de week van 22 maart

De Vreedzame school
Deze week is in alle groepen gestart met blok 4, we hebben hart voor elkaar. De
leerlingen leren omgaan met gevoelens van zichzelf en van anderen, en leren zich
in te leven in de gevoelens van anderen.

Kinderjury
Afgelopen week is Annemarije van de bibliotheek langs geweest bij de groepen 3 t/m 8. Zij heeft
uitleg gegeven over de Kinderjury. De Kinderjury kiest elk jaar het beste kinderboek van het jaar. De jury
bestaat uit alle kinderen van 6 t/m 12 jaar. Wat doen we dan op de Lamer? We starten eerst met het
lezen van diverse boeken. Op 9 mei zijn de leesweken voorbij en dit wordt gevolgd door een stemweek.
De leerlingen mogen dan stemmen op hun favoriete boek. Op 31 mei zijn de nominaties bekend en op 24
juni is dan de prijsuitreiking.
Bij deze Nieuwsflits is tevens een Nieuwsbrief van de Bibliotheek bijgevoegd.
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Reminder oud papier 13 maart
Wagen 1 (van Lubert v/d Woude)
- Lubert van der Woude (rijder trekker)
- Roy Oosterkamp
- Abel Hulzinga
Wagen 2 (van Ruud Oosting)
- Lodewijk Flapper (rijder trekker)
- Richard Stern
- Martin Faber

Aanbod uit Beweegteam Weststellingwerf
Door Frits Schnoor van het Beweegteam:
Omdat er nog onzekerheid is of de gymzalen weer voor de sportverengingen (en NSA) opengaan,
hebben we binnen het Beweegteam besloten om in de maanden maart en april naar buiten te gaan
met onze NSA-activiteiten. We hebben verschillende verenigingen gevraagd of zij een leuke clinic
willen geven tijdens dit uurtje. De korfbalverenigingen, tennisverenigingen en de survival willen graag
hun steentje bijdragen!
De kinderen zijn op elke locatie welkom, maar toch met voorkeur bij de locatie waar de school onder
vermeld staat.
In de bijlage de flyer voor het naschools sportaanbod.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 8 maart
Dinsdag 9 maart
Donderdag 11 maart
Vrijdag 12 maart
Maandag 15 maart
Dinsdag 16 maart
Donderdag 18 maart
Vrijdag 19 maart

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

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2020- 2021 zal op vrijdag 19 maart 2021 in uw mailbox
te vinden zijn.

Bijlage:
1. Nieuwsbrief Bibliotheek
2. Flyer Beweegteam
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Agenda 2020-2021
Maart
1
5
13
19
22
22
23

Start blok 4 Vreedzame School
Nieuwsflits
Oud papier
Nieuwsflits
Deze week gesprekken groep 6-7-8
Bezoek oudheidskamer groep 3-4-5
Verhalenverteller in groep 3-4-5

April
1
2
5
7
14
16
19
23
27
30

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

Mei
1-16 mei
4
8
17
19
21
21
24

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

Juni
1
1 t/m 4
4
7
14
18

2de Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Avondvierdaagse
Nieuwsbrief
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Nieuwsbrief
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23
28
28
28 t/m 30

Studiedag alle leerlingen vrij
Alle leerlingen 12.00u vrij i.v.m. studiedag
Rapport mee
Schoolkamp groep 6-7-8 naar Ameland

juli
1
2
3
8
9
10

Oudergesprekken
Nieuwsbrief
Oud papier
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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