Nieuwsflits
OBS de Lamer

nummer 16 schooljaar 2020-2021

Groepsindeling schooljaar 2021-2022
Dit schooljaar vordert snel en samen met het team en MR zijn we bezig met de voorbereiding van
volgend schooljaar. Ik kan u alvast melden dat we volgend schooljaar gaan werken met de volgende
groepsindeling:
• Groep 1-2-3
• Groep 4-5
• Groep 6-7-8
Bovenstaande indeling is gemaakt op basis van de leerlingaantallen van komend schooljaar. Dit is de
meest evenwichtige verdeling van leerlingen waarbij de verschillende onderwijsbehoeften goed in
balans zijn. Over de verdere invulling met leerkrachten kan ik u op een volgend moment informeren.

Update 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. Na de meivakantie zal meer informatie komen of de BSO kan gaan starten
na de zomervakantie.
Meer informatie over de Kinderkei is te vinden op www.dekinderkei.nl

Even voorstellen
Hoi! Ik ben Janneke de Braak, de nieuwe onderwijsassistent. Ik ben 22
jaar en volg momenteel nog de opleiding Logopedie in Groningen. Ik zit in
het 4e jaar, dus ik ben al bijna klaar. In deze periode had ik veel vrije tijd
en daarom leek het mij leuk om op deze school te komen werken tot de
zomervakantie. Later zou ik graag als logopedist in het onderwijs willen
werken, dus dit is een mooie voorbereiding hiervoor. Naast de opleiding
vind ik het erg leuk om te wandelen, met de hond of samen met
vriendinnen. Daarnaast hou ik ervan om leuke dingen te doen met mijn
familie. Ik ben al een aantal keer tante geworden. Hier sta ik ook met één
van mijn nichtjes op de foto.
Verder heb ik 7 jaar lang een paard gehad, die heb ik helaas niet meer. Ik
begin het wel erg te missen en ik hoorde dat er in deze regio ook veel wordt paard gereden. Dus als
een paard wat meer beweging nodig heeft, laat het maar weten!
Tot nu toe heb ik al een weekje gewerkt en vind het erg leuk op school! Leuk team en leuke kinderen.
Sommige moeders heb ik ook al gesproken. Anderen zal ik de komende tijd vast ook zien. De sfeer is
ontspannen en gezellig. Ik hoop op een mooie tijd tot de zomervakantie. Als je meer van mij wilt
weten, kom dan gerust naar me toe. Ik sta altijd klaar voor een praatje!

Obs de Lamer 100 jaar!
Inmiddels is de 3e vergadering geweest van het jubileumteam en de eerste ideeën worden
uitgewerkt. In de week van 3 mei volgt de 2e Nieuwsbrief.
Het jubileumteam is op zoek naar hulp bij de organisatie van dit feest.
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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.

Terugblik Koningsspelen
Vrijdag 23 april waren de koningsspelen op school. Deze dag mochten
de kinderen verkleed in het thema ‘Koningsspelen’ en of sportieve
kleding komen.
Het was een leuke ochtend!

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 uit groep 8 van de Lamer aanwezig zijn.

Nieuwe rekenmethode
We zijn druk bezig om verschillende rekenmethodes uit te proberen. Onze school mag namelijk een
nieuwe methode aanschaffen. Met het team zijn we aan het kijken wat goed bij onze school past.

Leesbingo
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben vandaag een leesbingo mee naar huis gekregen. Dit heeft als
reden dat het belangrijk is om te blijven lezen in de meivakantie. We merken dat wanneer leerlingen
een tijdje niet lezen ze achteruitgaan in hun leesniveau. In de vakantie kunnen ze deze leesbingo vol
proberen te maken. Na de vakantie mag je je volle blad inleveren bij juf Annelies op de maandag of
de donderdag. De leerlingen mogen dan een presentje uitzoeken. Veel leesplezier gewenst!

Kletskaarten
Het thema: we hebben hart voor elkaar is afgesloten. Iedereen heeft een kletskaart mee naar huis
gekregen. Je kan met je kind in gesprek gaan aan de hand van de vragen op de kaart. Zo kan je kind
vertellen wat we hebben gedaan op school met dit thema.

Zit met Pit!
Na de meivakantie krijgen de groepen 5 t/m 8 zes keer op donderdag
een les zit met Pit! Deze lessen worden gegeven door Nynke Gietema.
Zit met Pit is een interactief programma waar spelenderwijs leren
voorop staat. Bij alle lessen staat de belevingswereld van de kinderen
centraal. Het stripfiguur "Pietje Pit" staat centraal in de lessen,
opdrachten en oefeningen. De kinderen passen het geleerde toe in de
klas en ontvangen na iedere les een brief voor thuis.

Feestelijke ouderavond
De voorbereidingen voor de feestelijke ouderavond zijn in volle gang.
Het is nog afwachten of er bij de voorstelling publiek aanwezig mag zijn.
De feestelijke ouderavond staat gepland op donderdag 10 juni.
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Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 17 mei
Dinsdag 18 mei
Donderdag 20 mei
Vrijdag 21 mei
Maandag 24 mei
Woensdag 25 mei
Donderdag 27 mei
Vrijdag 28 mei

Locatie
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
2e Pinksterdag
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2020- 2021 zal op vrijdag 21 mei 2021 in uw mailbox te
vinden zijn.

Tot 17 mei!
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Agenda 2020-2021
Mei
1 t/m 16
4
8
17
20
27
21
24

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

Juni
4
7
10
14
18
23
28 t/m 30

Nieuwsflits
Start toetsweek 1
Feestelijke ouderavond ovb
Start toetsweek 2
Nieuwsflits
Studiedag alle leerlingen vrij
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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