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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 in gesprek gegaan met kinderopvang de
Kinderkei in Wolvega. Op dit moment zijn er niet voldoende aanmeldingen om na de zomervakantie
te starten. Samen met de Kinderkei blijven we kijken of er eventueel mogelijkheden op een later
moment.

Obs de Lamer 100 jaar!
Inmiddels is de 4e vergadering geweest van het jubileumteam en de eerste ideeën worden
uitgewerkt. De reüniecommissie bestaande uit Albert en Dikkie Bijlsma, Wies Mulder, Rosa
Lochtenberg en Minke van Rosmalen wordt bijgestaan door Foeke Heida een Jaap Landman, zij
leveren lijsten met oud leerlingen aan de commissie.

Geef het door!

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.

Schoolreis groep 1 en 2
Dinsdag 22 juni gaan de kleuters op schoolreis naar de Naturij in Drachten.
Verder informatie volgt.

Schoolreis groep 3/4/5
Ook de middenbouw gaat dinsdag 22 juni op schoolreis. Wij gaan dit jaar naar Duinenzathe in
Appelscha. De informatiebrief volgt.
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Kamp bovenbouw
Voor wat betreft de schoolkampen lijken de versoepelingen nog weinig effect te hebben. Stichting
Comprix geeft nu nog geen groen licht voor een meerdaags kamp. We hopen dat dit bij de volgende
stap op 5 juni wel het geval zal zijn. Het zou mooi zijn als er dit jaar wel een driedaags schoolkamp
georganiseerd mag worden. We hebben wel besloten als het doorgaat dat juf Geeske, juf Jeltje en juf
Maaike mee gaan op kamp en geen ouders.

Eindtoets groep 8
Inmiddels zijn de resultaten van de eindtoets met enige vertraging binnen gekomen. Juf Geeske zal
de ouders van groep 8 via Parro uitnodigen voor een gesprek op dinsdag 1 juni.

Popwerf
Popwerf is een online muziekwedstrijd voor alle Comprix scholen en Lindecollege + AOC Terra. Voor
de Lamer doet de middenbouw mee. Ze zijn al druk aan het oefenen met Martijn van Popwerf.
Vrijdag is dan de ‘opname’. Er wordt een filmpje gemaakt van de act. Houdt u Parro in de gaten? Hier
volgt nog verdere informatie.

Feestelijke ouderavond 10 juni
De voorbereidingen voor de feestelijke ouderavond zijn in volle gang. Het is nog afwachten of er bij
de voorstelling publiek aanwezig mag zijn. Op het moment van dit schrijven lijkt het erop dat er
publiek bij mag zijn, hierover volgt in de loop van volgende week meer informatie.
Ook over het programma van de middag en avond volgt dan meer informatie.
Alle leerlingen zijn donderdagochtend 10 juni vrij. Op vrijdagochtend 11 juni starten we met een
inloop tussen 8.30 uur en 9.30 uur.

Typediploma
Dit schooljaar hebben leerlingen van "de Lamer" typelessen op jullie school gevolgd via Instituut
Noord. Sinds de kerstvakantie hebben we de klassikale typelessen omgezet naar live online lessen.
Op deze manier konden de lessen in groepsverband gewoon doorgaan en hebben ze onlangs typeexamen gedaan.
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De Typehelden die op "de Lamer" zitten en nu in het bezit van het typediploma:
Michelle van der Woude
Emma van der Tol
Lisa Hoekstra
Nathalie Stienstra
Jente Oosterkamp
Jan Flapper
Super gedaan en van harte gefeliciteerd namens team en alle kinderen!

Nationaal Programma Onderwijs
NPO gelden (Nationaal Programma onderwijs) De meesten van u zullen het wel gelezen of gehoord
hebben: er komt vanuit het ministerie extra geld vrij voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s en
extra hulp in de klas voor de achterstanden die zijn opgelopen tijdens deze Corona pandemie.
Dit geld komt binnen bij het bestuur en er moet jaarlijks verantwoording voor worden afgelegd. De
regie ligt op schoolniveau. Ook de MR zal bij de invulling betrokken worden. We zijn nu bezig met de
‘schoolscan’ . Het gaat dan om een analyse van de leerontwikkeling, de sociale ontwikkeling en het
welbevinden van leerlingen. Scholen gebruiken daarvoor o.a. de toetsresultaten en eigen
observaties. Het Plan van Aanpak is dan de volgende stap.
Hiervoor kan gekozen worden uit een keuzemenu met interventies. Zet je in op extra materiaal,
programma’s of handen in de klas. In juni wordt het schoolprogramma opgesteld wat in samenspraak
met het team gemaakt wordt en waarvoor instemming van het bestuur en de MR nodig is. Kortom:
het kost nog enige voorbereiding voor het plan klaar is. Voor de uitvoering is 2 jaar uitgetrokken en
start in schooljaar 2021-2022

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 31 mei
Dinsdag 1 juni
Donderdag 3 juni
Vrijdag 4 juni
Maandag 7 juni
Dinsdag 8 juni
Donderdag 10 juni
Vrijdag 11 juni

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

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2020- 2021 zal op vrijdag 18 juni 2021 in uw mailbox te
vinden zijn.
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Agenda 2020-2021
Juni
7
10
14
18
22
23
28 t/m 30

Start toetsweek 1
Feestelijke ouderavond ovb
Alle leerlingen ’s ochtends vrij
Start toetsweek 2
Nieuwsflits
Schoolreis groep 1-2 en 3-4-5
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.delamer@comprix.nl
Met vriendelijke groet, Team Obs de Lamer
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