Nieuwsflits
OBS de Lamer 100 jaar!
16 februari 1922 –
16 februari 2022
Volgend jaar in februari is
het zover, dan bestaat obs
de Lamer 100 jaar!
100 jaar geleden werd na
de ijswedstrijden de
school geopend. Ook toen
was het koud.

Dit was te lezen in de Stellingwerf van 1922:
Verleden Dinsdag was het voor Oldelamer dubbel feest. IJsclub “Voorwaarts” gaf
zijn derde hardrijderij dezen winter, maar belangrijker feit was het in gebruik
nemen van het het nieuwe schoolgebouw.
Omstreeks half twaalf stapten de leerlingen in optocht van de oude school naar de
nieuwe. Ruimschoots werden ze daar onthaald. Daarna ging het met muziek naar
de ijsbaan.
Voor en na afloop der kinderwedstrijden kwamen veel belangstellenden de nieuwe
school bezichtigen. Over de inrichting en afwerking er van was maar een roep: een
mooi stuk werk.
Een woord van allen die hebben meegewerkt aan de tot standkoming van de
nieuwe school is zeker op zijn plaats.
Afgelopen week hebben een aantal leden van de MR, de OV en het team een eerste vergadering
online gehad om alvast de eerste plannen voor dit feestelijke moment te maken.
Zet de datum alvast in uw agenda: 16 februari 2022.
In de eerste plannen is het de bedoeling om de week van 14 – 18 februari in het teken te laten staan
van 100 jaar obs de Lamer.
In deze eerste bijeenkomst zijn er al verschillende ideeën naar voren gekomen.
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Bij deze doen we een oproep: heeft u ideeën of zou u willen helpen in de voorbereiding voor dit
feest, dan kunt u dit laten weten aan Annelies via mail: directie@obsdelamer.nl
Of kent u mensen die geen mail hebben maar misschien wel graag willen helpen? Geef dit bericht
dan door.
Graag voor 1 maart. Op 4 maart is de volgende vergadering.

Volgende nieuwsbrief de Lamer 100 jaar
De eerst volgende speciale nieuwsbrief van schooljaar 2020- 2021 zal op vrijdag 19 maart 2021 in uw
mailbox te vinden zijn.
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