Nieuwsflits
OBS de Lamer

nummer 14 schooljaar 2020-2021

Corona
De school is inmiddels weer een aantal weken open en dit gaat tot nu toe goed met de genomen
maatregelen. Op de Lamer zijn er geen besmettingen geweest. Laten we er met elkaar vooral voor
zorgen dat het zo blijft.
Nieuw binnen Comprix zijn de sneltesten voor personeelsleden. Dit betekent dat iedereen met
klachten gelijk getest kan worden en binnen een half uur uitslag heeft.
Dit kan in de praktijk betekenen dat een leerkracht ’s ochtends eerst gaat testen en de groep eerst
thuisblijft, als er op dat moment geen andere mogelijkheden voor opvang van de groep zijn.
Bij een negatieve uitslag kan de groep vervolgens naar school komen.
Het blijft in deze tijd steeds belangrijk om opvang achter de hand te hebben in geval van een
plotselinge situatie.

Pasen
Donderdag 1 april gaan we met alle groepen aandacht besteden aan Pasen, u krijgt hierover nog
informatie.

Schoolfotograaf 14 april
Woensdag 14 april komt de schoolfotograaf. Broertjes en zusjes die nog niet of niet meer op school
zitten, zijn uitgenodigd voor een gezamenlijke foto.
De uitnodiging volgt nog, naar verwachting zal dit tussen 8.00 uur en 9.00 uur zijn.
U kunt aan Annelies doorgeven of u hier gebruik van wilt maken.

Obs de Lamer 100 jaar!
Inmiddels is de 2e vergadering geweest van het jubileumteam en de eerste ideeën worden
uitgewerkt. Ook in de Stellingwerf stond al een mooi artikel.
Het jubileumteam is op zoek naar hulp bij de organisatie van dit feest.
We zijn van plan er een mooie jubileumweek van te maken met onder meer een reünie en
feestelijkheden op school.
Wilt en kunt u helpen dan graag een reactie naar Annelies, via mail of telefoon.

Voorleeswedstrijd
Hiske heeft namens de obs de Lamer meegedaan met de 2e ronde van de voorleeswedstrijd.
De regionale ronde van Weststellingwerf vond dit jaar digitaal plaats. Deelnemers van 17
basisscholen uit de gemeente lazen voor de camera voor uit een zelf gekozen boek. De organisatoren
van de regionale ronde verzamelden de opnames. De jury, bestaande uit oudbibliotheekmedewerkster Marianne Drenth, histotolk Frank Spijkers en logopedist Loes Meijer,
kwamen in Bibliotheek Wolvega bijeen om de opnames te bekijken.
De jury was het er unaniem over eens dat Mieke van der Linde uit Munnekeburen het beste had
voorgelezen en zij is gekroond tot Voorleeskampioene.
Hiske heeft een pen en een oorkonde ontvangen van de Jury en heeft onze school super goed
vertegenwoordigd!
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Boeken Wecycle actie
In het najaar heeft de Lamer meegedaan met de We
Cycle actie. Er zijn vele apparaten ingeleverd. Vorige week
hebben we als school een boekenpakket ontvangen met
daarin een aantal boeken voor alle groepen. Iedereen
dank die apparaten heeft ingeleverd!

Pilot Blink lezen
Na de voorjaarsvakantie 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 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 zijn inmiddels ook gestart en ook hier zijn de kinderen en juffen enthousiast.

Gesprekken groep 6-7-8
In de week van 22 maart zullen de gesprekken voor groep 6-7-8 zijn. Hiervoor heeft u via Parro een
uitnodiging ontvangen 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 in de week van 29 maart en gesprek
kan op aanvraag plaatsvinden.
Groep 6-7-8: in de gesprekken in de week van 22 maart

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 22 maart
Dinsdag 23 maart
Donderdag 25 maart
Maandag 29 maart
Dinsdag 30 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april

Locatie
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Goede vrijdag

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2020- 2021 zal op vrijdag 16 april 2021 in uw mailbox
te vinden zijn.
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Agenda 2020-2021
Maart
22
25
25
22

Nieuwsflits
Survivalbaan Fitnust in Munnekeburen van het Beweegteam om 14.45
uur
MR vergadering
Deze week gesprekken groep 6-7-8

April
1
2
5
14
15
16
19
23
27
30

Paasactiviteit
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
Schoolfotograaf
Vergadering obs de Lamer 100 jaar!
Nieuwsflits
Eindtoets route 8
Koningsspelen
Koningsdag alle leerlingen vrij
Nieuwsflits

Mei
1-16 mei
4
8
17
20
21
24

Meivakantie
Herdenking monument
Oud papier
Start school
Start blok 6 Vreedzame School
Vergadering obs de Lamer 100 jaar!
Nieuwsflits
Tweede pinksterdag, alle leerlingen vrij

Juni
1
1 t/m 4
4
4
7
14
18
23
28
28 t/m 30

2de Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Avondvierdaagse
Nieuwsflits
Feestelijke ouderavond
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Nieuwsflits
Studiedag alle leerlingen vrij
Alle leerlingen 12.00u vrij i.v.m. studiedag en rapport mee
Schoolkamp groep 6-7-8 naar Ameland
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juli
1
2
3
8
9
10
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Oudergesprekken
Nieuwsflits
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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