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Start schooljaar
Na hopelijk voor iedereen een fijne vakantie starten we maandag weer op. Het was een bijzonder
schooljaar, we hopen dat komend schooljaar wat rustiger zal verlopen.
Maandagochtend 23 augustus starten we met elkaar het nieuwe schooljaar op.
Om 8.30 uur staat er koffie en thee klaar voor alle ouders op het schoolplein, waarna even kort de
gelegenheid wordt gegeven om de klas van uw kind te bekijken. Uiteraard volgens de huidige corona
regels met betrekking tot afstand, gezondheid en hygiëne.
In deze Nieuwsflits informatie over corona, even voorstellen van de nieuwe juffen Marja, Anke en
Irma, het oud papier rooster en de agenda voor komend schooljaar.
Tot volgende week, namens team obs de Lamer,
Annelies

Corona
Met de start van dit schooljaar zullen er weinig wijzigingen in het huidige protocol zijn.
De volgende wijzigingen zijn daarin onder andere opgenomen:
1. Algemene richtlijn RIVM: Extra toevoeging: ‘bij twijfel, blijf thuis’ – alleen naar school als
volledig klachtenvrij.
2. Thuisblijfregels kinderen: bij milde verkoudheidsklachten mogen kinderen 0-12 jaar wel weer
naar school (opheffing ‘snottebellenbeleid’). Zie ook bij de Beslisboom in de bijlage.
3. Leraren en leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs die al
minstens twee weken volledig ingeënt zijn tegen COVID-19, hoeven komend schooljaar niet
meer in quarantaine na contact met een besmette persoon.
4. Ouders zijn op afspraak welkom op school; corona-basisregels zijn van toepassing.

Welkom nieuwe leerling
Volgende week start Xavi van Hirtum in groep 1, we wensen hem veel plezier toe op de Lamer!

Even voorstellen
Juf Marja
Hallo, ik ben Marja van der Leij en samen met juf Maaike sta ik het komend schooljaar 2 dagen per
week in groep 4/5. En ik heb er zin in!
Ik ben mijn loopbaan begonnen in het onderwijs maar kwam al vrij snel bij Omrop Fryslân terecht,
waar ik 30 jaar lang in verschillende functies educatieve programma’s heb gemaakt voor de
basisscholen in Friesland. Prachtig werk, maar het werd tijd voor wat anders en omdat het onderwijs
bleef kriebelen heb ik me opnieuw laten scholen. Na een paar mooie, leerzame invalklussen het
afgelopen schooljaar, mag ik nu op deze prachtige school aan het werk én op de Lantscheene in
Oldetrijne waar ik 1 dag per week groep 7/8 zal lesgeven.
Zoals ik al zei: ik heb er zin in! Ik hoop u gauw te treffen.
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Juf Irma
Graag stel ik mezelf via deze weg even voor. Mijn naam is Irma Zwolle en met man en kinderen woon
ik in Oosterwolde.
Met ingang van dit schooljaar zal ik de taak ‘Interne begeleiding’ overnemen van Lilian.
Al geruime tijd ben ik als ib-er werkzaam voor Stichting Comprix. Ooit startte ik in de gemeente
Ooststellingwerf, daarna doorliep ik verschillende grotere en kleinere scholen in Weststellingwerf en
ook in Opsterland heb ik op enkele scholen mogen werken.
Dit schooljaar ben ik intern begeleider op drie scholen in de gemeente Weststellingwerf, mede
hierdoor zal ik op verschillende dagen aanwezig zijn.
Ik sta ervoor open om kennis met u te maken! Mocht u hier behoefte aan hebben, ik maak graag een
afspraak via onderstaand mailadres.
Met plezier start ik op De Lamer en ik heb er alle vertrouwen in dat ik mijn draai op de scholen zal
gaan vinden!
Groet, Irma Zwolle
irma.zwolle@comprix.nl

Juf Anke
Ik ben Anke Postma en ik ben 39 jaar en woon met mijn gezin in Munnekeburen.
Ik ben op maandag en dinsdagochtend op de Lamer en daarnaast werk ik ook anderhalve dag op de
lantscheene.
Hiervoor heb ik als leerkracht gewerkt op obs de Aventurijn en obs Heidepolle. Door medische
redenen werk ik nu sinds een jaar als onderwijsassistente.
Ik hoop snel met iedereen kennis te maken.
Groetjes Anke.

Juf Ilse
Juf Ilse Sijtsma start volgende week als stagiaire onderwijsassistente in alle groepen op maandag eb
dinsdag. Ilse is 2e jaars student aan het Friesland College. In de volgende Nieuwsflits zal ze zich verder
voorstellen.

Rapporten en startgesprekken
De startgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 zullen zijn op dinsdag 14 en woensdag 15 september
De leerkrachten maken een schema en u ontvangt t.z.t. een uitnodiging.
De informatieavonden gaan niet door. U ontvangt van de leerkrachten een informatiebrief met de
belangrijke zaken over de groep van uw kind. Dit geldt voor de groepen 1 t/m 8.

Schoolkamp groep 6-7-8
Groep 6-7-8 gaat 6-7-8 september naar Ameland op schoolkamp. Informatie over dit kamp volgt via
de leerkrachten.
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Schoolreizen groep 1-3-4 en 4-5
Groep 1-2-3 gaat donderdag 16 september op schoolreis naar de Drentse Koe in Ruinerwold.
Informatie volgt via de leerkrachten. Groep 4-5 gaat naar Duinenzathe, zoals het nu lijkt ook op 16
september, deze datum zal nog bevestigd worden.

Vakantie regeling schooljaar 2021-2022
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag /Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie 2020

periode
za. 16 oktober 2021 t/m zo. 24 oktober 2021
za. 25 december 2021 t/m zo. 9 januari 2022
za. 19 februari 2022 t/m zo. 22 februari 2022
vrij. 15 april 2022 t/m ma. 18 april 2022
wo. 27 april 2022
za. 30 april 2022 t/m zo. 8 mei 2022
do. 26 mei 2022
zo. 5 juni 2022 t/m wo. 8 juni 2022
za. 16 juli 2021 t/m zo. 28 augustus 2022

Daarnaast zijn er nog extra margedagen/dagdelen. Deze vrije dagen/dagdelen vallen op onze
studiedagen.
Het betreft de volgende data:
• Woensdag 9 maart 2022 hele dag vrij!
• Vrijdagmiddag 15 juli 2022 (laatste schooldag) 12.00u vrij!

Oud papier rooster
In de bijlage van deze Nieuwsflits is het rooster voor 2021-2022
opgenomen. Op zaterdag 11 september is de eerste ophaaldag van dit
nieuwe schooljaar.
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Rekenrijk /Pluspunt
Met ingang van dit schooljaar gaan we werken met een nieuwe
Rekenmethode Pluspunt. In een volgende Nieuwsflits zal hier meer
informatie over te lezen zijn. De oude boeken van Rekenrijk zijn
over, mocht u hier belangstelling voor hebben, dan kunt u
maandagochtend 23 augustus boeken hiervan meenemen.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 23 augustus
Dinsdag 24 augustus
Donderdag 26 augustus
Vrijdag 27 augustus
Maandag 30 augustus
Dinsdag 31 augustus
Donderdag 2 september
Vrijdag 3 september

Locatie
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
studiedag
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2021- 2022 zal op vrijdag 10 september 2021 in uw
mailbox te vinden zijn.
Met ingang van dit schooljaar zal de Nieuwsflits 1 x per 3 weken in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen:
Bijlage 1: beslisboom RIVM
Bijlage 2: oud papier rooster 2021-2022

Agenda 2021-2022
Augustus
20
23

September
10
6-7-8
13

Nieuwsflits
Start schooljaar 2021-2022
Start blok 1 Vreedzame School

Nieuwsflits
Groep 6-7-8 naar Ameland
Start blok 2 Vreedzame School
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17

Startgesprekken
Groep 1-2-3 op schoolreis naar Drentse Koe
Groep 4-5 op schoolreis naar Duinenzathe (OVB)
Comprix in Beweging sportdag groep 8

Oktober
1
6
18 t/m 22
29

Nieuwsflits
Start Kinderboekenweek thema: Worden wat je wil
Herfstvakantie
Nieuwsflits

November
8
27

Start blok 3 Vreedzame School
Oudergesprekken, sociaal emotionele ontwikkeling
Nieuwsbrief

December
3
10
23
19

Sinterklaas
Nieuwsflits
Kerstviering
Start Kerstvakantie

Januari
10
14
17
24

Start school
Start blok 4 Vreedzame School
Nieuwsflits
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2

Februari
4
5
11
16
19
21 t/m 25

Nieuwsflits
o.v.b.Remco Heite schaaktoernooi
Rapport mee
Obs de Lamer 100 jaar!
Juffendag?
Voorjaarsvakantie

Maart
4
9
14
23
19

Nieuwsflits
Comprix studiedag, alle leerlingen vrij.
Start blok 5 Vreedzame School
Open dag
Nationale pannenkoekendag

Obs de Lamer Hoofdweg 55 8486GC Oldelamer www.obsdelamer.nl

Nieuwsflits
OBS de Lamer
25

April
6
14
15
18

nummer 1 schooljaar 2021-2022

Nieuwsflits

23
27

Schoolvoetbal
Nieuwsflits
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
Eindtoets route 8
Koningsspelen
Koningsdag

Mei
1-16 mei
4
11
13
17
24

Meivakantie
Herdenking monument
Schoolkorfbal
Nieuwsflits
Start blok 6 Vreedzame School
Tweede pinksterdag, alle leerlingen vrij

Juni
1
3
7
14
24
28

2de Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Juffendag
Nieuwsflits
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Nieuwsflits
Rapport mee

juli
8
14
15
16

Oudergesprekken
Nieuwsbrief
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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