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Corona en zelftesten onderwijspersoneel
Sinds de opening van de scholen op 8 februari gaat het goed met het onderwijs op de Lamer. Met
elkaar kunnen we de protocollen over hygiëne, thuisblijven bij klachten en afstand houden goed
regelen en kunnen we gelukkig ook nog leuke activiteiten zoals de juffendag, Pasen en de
Koningsspelen organiseren.
Vanaf komende week komen er zelftesten voor het onderwijs beschikbaar. Hiermee kunnen
eventuele besmettingen nog eerder worden opgespoord. De zelftesten worden preventief ingezet en
zijn altijd vrijwillig. Deze zelftesten zijn uitsluitend voor het personeel.

Oriëntatie op BSO de Lamer
In de afgelopen periode heeft er op initiatief van de MR een inventarisatie plaatsgevonden om te
onderzoeken of er een BSO zou kunnen worden gestart bij de Lamer. Op basis van deze
inventarisatie zijn we als school, MR en stichting Comprix momenteel in gesprek met kinderopvang
de Kinderkei in Wolvega.
Uit de brief van de Kinderkei: Inventariseren en dan?
Wij zijn aan het inventariseren hoeveel ouders er behoefte/ gebruik gaan maken van opvang in
Oldelamer. Op dit moment gaan er een aantal kinderen uit Oldelamer naar de opvang in Wolvega.
Als er genoeg kinderen zijn die gebruik willen gaan maken van de opvang kunnen wij dit in Oldelamer
realiseren. Hiervoor zijn wel per dag een aantal aanmeldingen nodig.
Wij gaan de opvang dan 1 schooljaar aanbieden om te kijken of het vanuit beide kanten voldoet.
Als locatie is het dorpshuis ‘t Griffioentje een geschikte locatie. Na de inventarisatie kunnen wij kijken
of de wensen die wij hebben mogelijk zijn in het dorpshuis.
Daarvoor vragen wij iedereen die gebruik zou willen maken en/of informatie wil over de
mogelijkheden, om het formulier in de bijlage in te vullen. Aan de hand van deze inventarisatie gaan
wij kijken of het haalbaar is om een locatie in Oldelamer te openen. Wij willen deze opvang in eerste
instantie voor 1 schooljaar aanbieden. Bij opgave gaan we er dan ook vanuit dat er voor tenminste 1
schooljaar van onze diensten gebruikt gemaakt wordt. Bij voldoende aanmeldingen, rijden er geen
taxi’s meer van de Lamer naar Wolvega.
Meer informatie over de Kinderkei is te vinden op www.dekinderkei.nl

Schoolfotograaf 14 april
Woensdag 14 april was de schoolfotograaf op school. De schoolfoto’s worden voor de meivakantie
verwacht.

Obs de Lamer 100 jaar!
Inmiddels is de 3e vergadering geweest van het jubileumteam en de eerste ideeën worden
uitgewerkt. Op vrijdag 30 april volgt de 2e Nieuwsbrief.
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.
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Vreedzame School
In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan blok 4, we hebben hart voor
elkaar. Na de meivakantie start blok 6, we zijn allemaal anders. de leerlingen
ontwikkelen een open houding ten aanzien van verschillen tussen mensen.

Koningsspelen
Vrijdag 23 april vieren we de koningsspelen op school. Deze dag
mogen de kinderen verkleed in het thema ‘Koningsspelen’ en of
sportieve kleding komen. Met mooi weer gebruiken we het veld.
Denkt u dan aan het juiste schoeisel? Eten en drinken zelf
meenemen.
We starten met een gezamenlijke opening op het schoolplein!!

Rommel in de trommel
Donderdag 22 april lunchen we met ‘rommel in de trommel’. De leerlingen mogen dan wat naast hun
boterham een lekker hapje mee in de broodtrommel naar school. U kunt denken aan een
pannenkoek, een lekker broodje, kwark, een klein koekje etc.

Herdenking monument 4 mei
Op dinsdag 4 mei is de jaarlijkse herdenking bij het monument in Nijeholtwolde. Vanwege het corona
protocol zal er 1 leerling van de Lamer aanwezig kunnen zijn. Juf Jeltje zal hierover nadere informatie
geven.

Rietnymf
In de afgelopen jaren hebben Auke en Ingrid van de Rietnymf het natuuronderwijs verzorgd. Helaas
zijn zij hiermee gestopt en richten zij zich op hun andere activiteiten. De kinderen hebben de mappen
mee naar huis en zullen op school middels Faqta weer natuuronderwijs krijgen. Wel kunnen we voor
thema’s of excursies gebruik maken van de activiteiten van de Rietnymf.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 19 april
Dinsdag 20 april
Donderdag 22 april
Vrijdag 23 april
Maandag 26 april
Woensdag 28 april
Donderdag 29 april
Vrijdag 30 april

Locatie
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer en 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 30 april 2021 in uw mailbox
te vinden zijn.
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Agenda 2020-2021
April
22
23
27
30
Mei
1-16 mei
4
8
17

Rommel in de trommel
Koningsspelen
Koningsdag alle leerlingen vrij
Nieuwsflits

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

2de Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Nieuwsflits
Feestelijke ouderavond ovb
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

juli
1
2
3
8
9
10

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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