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Schoolkamp
Afgelopen week is de bovenbouw op kamp naar Ameland
geweest. Op maandag hebben we gefietst en zijn we ’s
middags en ’s avonds naar het strand geweest. Op dinsdag
stond het natuurmuseum, zwemmen en de bonte avond op
het programma. Woensdag zijn we nog een keer naar het
strand geweest en hebben we een bezoek gebracht aan Nes.
Daar hebben we gezamenlijk gegeten en hadden de leerlingen
nog tijd om een souvenir te kopen. Om 15.00 uur hebben we
de boot teruggenomen naar Holwerd. We kijken terug op een
gezellig en fantastisch schoolkamp.

Sportdag Comprix in Beweging
Op vrijdag 17 september komen alle leerlingen van de groepen 8 van de scholen van stichting
Comprix in actie, de ene helft in Wolvega, de andere helft in Gorredijk. Zoals al duidelijk wordt via de
naam van de dag, ‘Comprix in beweging’, staat deze dag helemaal in het teken van bewegen, maar
dat is het niet alleen. Deze dag staat ook in het teken van kennismaking en ontmoeten, kennismaking
met elkaar, elkaar ontmoeten, maar ook kennismaken met een grote diversiteit aan sporten, sporten
die niet wekelijks op het gymnastiek rooster van de scholen staan.
Groep 8 zal uiteraard deelnemen aan deze dag. Zij nemen deel aan de clinics rugby, freerunning en
tumbling.
We vertrekken deze dag om 8.15 uur vanaf school op de fiets naar Wolvega. De leerlingen moeten
een lunchpakket, drinken, sportkleding en sportschoenen voor binnen en buiten meenemen. Ze
krijgen een schoolshirt van school. De dag is om 12.30 uur afgelopen en daarna zijn de leerlingen vrij.
Welke ouder zou met de leerlingen van groep 8 mee willen als begeleiding bij deze sportieve
activiteiten? Geef dit door aan juf Geeske.

Startgesprekken
De startgesprekken voor de groepen 1 t/m 8 zullen zijn op dinsdag 14 en woensdag 15 september
De uitnodiging heeft u ontvangen per mail.
Vandaag ontvangt u de formulieren ter voorbereiding op deze startgesprekken.

Schoolreizen groep 1-3-4 en 4-5
Groep 1-2-3 gaat donderdag 16 september op schoolreis naar de Drentse Koe in Ruinerwold.
Groep 4-5 gaat naar Duinenzathe in Appelscha op dezelfde dag.
Informatie volgt via de leerkrachten.
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Samenwerking obs de Lamer en obs de Lantscheene groepen 1-2-3
Vanaf maandag 13 september gaan de Lamer en Lantscheene samenwerken met de
onderbouwgroepen.
Reden hiervan zijn de kleine groepen momenteel in de onderbouw en beide scholen vinden het
belangrijk dat de leerlingen kunnen spelen en leren van leeftijdgenoten.
Voor deze samenwerking is er door de MR van beide scholen toestemming gegeven.
In de praktijk komen de leerlingen van groep 3 van de Lantscheene op maandagmiddag naar de
Lamer en gaan de leerlingen van groep 1-2 van de Lamer naar de Lantscheene.
Op dinsdag komen de leerlingen van groep 1-2 van de Lantscheene naar de Lamer.
We zien uit naar een mooie samenwerking. Voor de herfstvakantie bekijken we met elkaar hoe de
eerste bevindingen zijn. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

We cycle
Dit jaar doet de Lamer ook weer mee met de inzamelactie van kleine apparaten. Op school staan
inmiddels de dozen klaar waarin vanaf nu de apparaten ingeleverd kunnen worden.
De Nationale Recycleweek is van 11 – 17 oktober.
Overal in huis slingeren afgedankte kleine apparaten rond die heel goed kunnen worden gerecycled
tot nieuwe grondstoffen. Deze berg apparaten is eigenlijk een verborgen schat en aan de kinderen de
opdracht om die thuis op te zoeken en op school in te leveren. In ruil voor hun inzet is er een
beloning voor de school, een Wecycle-Recycle Certificaat en een donatie aan Stichting Jarige Job.
De inzamelactie is onderdeel van een landelijke campagne, waar ruim 190 basisscholen verspreid
over heel Nederland aan deelnemen. De actie is georganiseerd door Wecycle, verantwoordelijk voor
de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Vreedzame School
Vanaf 13 september beginnen met we met blok 2. Dit blok gaat over het
oplossen van conflicten. Dit gaan de kinderen oefenen met de drie
petten en het zoeken naar win-win oplossingen. Ook gaat het over je fijn
voelen op school en wat je kunt doen als je je niet veilig of fijn voelt. In
de bovenbouw leren de kinderen ook hoe je op een goede manier je
eigen mening kunt geven.
De leerlingen van groep 6-7-8 krijgen in september drie maal een training
tot mediator van de Vreedzame School begeleidster Mariecke Boesaard.
In deze training leren zij andere kinderen te helpen bij het oplossen van een conflict.
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Gezonde School certificaat Welbevinden behaald
Obs de Lamer heeft het vignet Gezonde School behaald! Met het vignet
Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria
die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving,
een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale
ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal
bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over
(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Kinderpostzegelactie
Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober zullen de leerlingen van groep 6-7-8 meedoen
aan de kinderpostzegelactie. De kinderpostzegelactie staat dit jaar in het teken van de gevolgen van
de coronacrisis voor alle basisschoolkinderen in Nederland.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 13 september
Dinsdag 14 september
Donderdag 16 september
Vrijdag 17 september
Maandag 20 september
Dinsdag 21 september
Donderdag 23 september
Vrijdag 24 september
Maandag 27 september
Dinsdag 28 september
Donderdag 30 september
Vrijdag 1 oktober

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

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2021- 2022 zal op vrijdag 1 oktober 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.
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Van de zondagschool
Hallo allemaal,
Zondagmorgen 19 september start de zondagsschool weer. Van 9.30 uur tot 10.30 uur in het
dorpshuis van Oldelamer.
Met een gezellige groep kinderen, van 4 tot 12 jaar, ontdekken we de verhalen uit de bijbel. We
zingen liedjes, knutselen, kleuren en doen ook vaak een spel met elkaar.
Iedereen is van harte welkom om met ons mee te doen!
Voor vragen mag je altijd contact opnemen met Aafina Oosterkamp (0615260250)
Groetjes,
Jan, Susan, Gerda en Aafina

Bijlagen:
Bijlage 1: informatie van het Beweegteam Weststellingwerf

Oproep GMR
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Bericht van het Beweegteam
Kinderen uit de gemeente Weststellingwerf, Lit Jim Gean!
Sportverenigingen bij ons in de buurt zetten speciaal voor jullie de deuren open, je mag
alles proberen!
Doe mee aan te gekke sport- en beweegactiviteiten tijdens ‘De Wike” van 17 t/m 26
september.
Wil je weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Kijk op dewike.frl en selecteer bij
gemeente 'Weststellingwerf'
Je kunt je dan opgeven voor een gratis activiteit
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Agenda 2021-2022
September
10
11
13
14-15
16
17
29

Nieuwsflits
Oud papier
Start blok 2 Vreedzame School
Startgesprekken
Groep 1-2-3 op schoolreis naar Drentse Koe
Groep 4-5 op schoolreis naar Duinenzathe
Comprix in Beweging sportdag groep 8
Start Kinderpostzegelactie

Oktober
1
5
6
18 t/m 22
29
30

Nieuwsflits
Uitreiking certificaat Vreedzame School en Gezonde school
Start Kinderboekenweek thema: Worden wat je wil
Herfstvakantie
Nieuwsflits
Oud papier

November
8
27

Start blok 3 Vreedzame School
Oudergesprekken, sociaal emotionele ontwikkeling
Nieuwsbrief

December
3
10
11
23
19

Sinterklaas
Nieuwsflits
Oud papier
Kerstviering
Start Kerstvakantie

Januari
10
14
17
22
24

Start school
Start blok 4 Vreedzame School
Nieuwsflits
Start toetsweek 1
Oud papier
Start toetsweek 2
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Februari
4
5
11
16
21 t/m 25

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

Maart
4
9
12
14
23
19
25

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

April
6
14
15
18
22
27

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

Mei
2-6 mei
4
11
13
14
23

Meivakantie
Herdenking monument
Schoolkorfbal
Nieuwsflits
Oud papier
Start blok 6 Vreedzame School

Juni
3
6 t/m 8
9
13
24

Juffendag
Nieuwsflits
2e pinksterdag en Pinkstervakantie
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Nieuwsflits
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Rapport mee

juli
8
9
14
15
16

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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