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Formatie 2021-2022
In de bijlage van deze Nieuwsflits is de informatie over de formatie van komend schooljaar te lezen.

Vakantierooster 2021-2022
Het vakantierooster voor komend schooljaar kent een week meivakantie en een korte
Pinkstervakantie.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasdagen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16-10 t/m 24-10-2021
25-12 t/m 09-01-2022
19-02 t/m 27-02-2022
15-04 t/m 18-04-2022
27-04-22
30-04 t/m 08-05-2022
26-5-2021 en 27-05-2022
6-06-22 t/m 8-06-22
16-07 t/m 28-08-2022

Margedag woensdag 9 maart 2021: Comprix dag alle leerlingen vrij

POPwerf
De leerlingen van groep 3,4,5 hebben een echte clip mogen maken. Deze clip is samen met de andere
scholen die ook een clip hadden gemaakt, uitgezonden. Helaas hebben we geen prijs gewonnen
maar we zijn erg tevreden over het resultaat. Bij de feestelijke ouderavond zal groep 3,4,5 dit live
uitvoeren.

Schoolreis groep 1/2
Dinsdag 22 juni gaan de kleuters op schoolreis naar de Naturij in Drachten.

Schoolreis groep 3/4/5
Dinsdag 22 juni gaat groep 3-4-5 op schoolreis naar de Havelterberg en dierenpark Taman Indonesia.
De informatiebrief is afgelopen week mee gegaan.

Kamp bovenbouw
De bovenbouw gaat 28,28 en 30 juni op kamp in de nabijheid van de school. Er zijn leuke activiteiten
geregeld voor de kinderen en er wordt gezocht naar verdere mogelijkheden voor de overnachting.
Verder informatie volgt via de leerkrachten.

Feestelijke ouderavond/musical 25
juni
De voorbereidingen voor de feestelijke
ouderavond zijn in volle gang. En gelukkig
kunnen we u meer informatie geven.
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De feestelijke ouderavond zal gehouden worden in MFC De Nije Stienze in Nijeholtpade.
Donderdag 24 juni is de generale repetitie voor alle leerlingen.
We vragen u uw kind om 8.45 uur in Nijeholtpade te brengen en om 13.30 uur daar weer op te halen.
Mocht dit problemen opleveren, dan graag even melden bij de leerkracht.
Vrijdag 25 juni wordt de voorstelling gespeeld om 19.00 uur.
De leerlingen van groep 1 t/m 5 worden om 18.30 uur in Nijeholtpade verwacht. De leerlingen van
groep 6-7-8 om 17.30 uur.
Per gezin kunnen er maximaal 2 personen naar de feestelijke ouderavond komen. U kunt zich
aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
We volgen de regelgeving van het RIVM van dat moment. 18 juni zal er een persconferentie zijn
waarna we meer weten over de maatregelen. Uiteraard gelden de basisregels.
Op de avond zelf wordt het eerste kopje koffie/thee met wat lekkers aangeboden door de school.
De zaal is tot 22.00 uur geopend.
De voorstelling zal opgenomen worden door een videograaf. Ieder gezin kan dus op een later
moment met elkaar de voorstelling nog eens met elkaar bekijken.
Alle leerlingen zijn vrijdag 25 juni om 12.00 vrij.

Rapporten en rapportgesprekken
Vrijdag 2 juli krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis. Het rapport zal er voor deze periode
anders uit komen te zien.
Op maandag 5 juli zijn de ouder-kind gesprekken. Deze gesprekken zijn op school uiteraard volgens
de huidige coronamaatregelen. De uitnodiging hiervan ontvangt u via Parro van de leerkracht.

Rommel in de trommel
Donderdag 8 juli is er weer een rommel in de trommel dag.

Afscheid teamleden
Aan het eind van dit schooljaar nemen een aantal teamleden afscheid van de Lamer. Juf Lilian, juf
Marlou en meester Izaak gaan bij een andere school van Comprix werken. Juf Janneke gaat na de
zomer verder met haar studie logopedie.
Op dinsdag 6 juli kunt u gedag zeggen in de drive through om 14.00 uur bij de parkeerplaats van het
Griffioentje.
Deze dag zal voor de leerlingen in het teken staan van het afscheid van deze juffen en meester.
Leerlingen mogen deze dag verkleed naar school komen.

Afscheid groep 8
Op donderdag 8 juli zullen alle leerlingen van Obs de Lamer, om 14.15u, de leerlingen van groep 8
uitzwaaien.
Verdere informatie volgt.
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Obs de Lamer 100 jaar!

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 21 juni
Dinsdag 22 juni
Donderdag 24 juni
Vrijdag 25 juni
Maandag 28 juni
Dinsdag 29 juni
Donderdag 1 juli
Vrijdag 2 juli

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

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2020- 2021 zal op vrijdag 2 juli 2021 in uw mailbox te
vinden zijn.
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Agenda 2020-2021
Juni
18
22
23
24
25
28 t/m 30

Nieuwsflits
Schoolreis groep 1-2 en 3-4-5
Studiedag alle leerlingen vrij
Generale repetitiedag in MFC Nijeholtpade
Alle leerlingen 12.00 uur vrij
Feestelijke ouderavond
Schoolkamp groep 6-7-8

juli
2
2
3
5
6
8
9
10

Rapport mee
Nieuwsflits
Oud papier
Ouder-kind gesprekken
Afscheid teamleden drive-through 14.00 uur
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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